ﭘﺮﻣﺎ ﺳﺎي
ﭘﺮﻣﺎ ﺳﺎي در ﻓﺮم ﺷﺎﻛﺘﻲ ﻇﻬﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ
و ﺑﻬﺒﻮدي دﻧﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و
ﻋﺸﻖ ،ﺷﺎدي ،ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ و ﺣﺴﻦ
ﻧﻴﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﺳﻢ و
ﺷﻬﺮت او ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ .او ﮔﻮروي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻢ دﻧﻴﺎ ،رﻫﺒ ِﺮ رﻫﺒﺮﻫﺎ .در
دوره ﭼﻬﺎرم ﻳﻮﮔﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻟﻲ ﻳﻮﮔﺎ
در دﻳﻦ ﻫﻨﺪو ،ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ ﻣﺸﺎور و رﻓﻴﻖ ﭘﺎﻧﺪاواﻫﺎ ﺑﻮد .او آﻧﻬﺎ را در اداره و ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻟﻬﻲ را ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺖ .ﻛﺎر ﭘﺮﻣﺎ ﺳﺎي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺻﺪاي او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .او رﺳﻤﻴﺖ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻴﺮوان ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻋﺸﻖ و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺷﺮي ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ ،آﻣﺮﻳﺘﺎ وارﺷﻴﻨﻲ
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تعداد زیادی از مطالب این نشریه از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی است
تالیفی از سخنرانی های باگوان شری ساتیا سای بابا
گردآوری شده توسط ولنتینا بی .پاتاسیل ۱۹۹۹ -
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ﺧﺮد ﺑﺪون دوﮔﺎﻧﮕﻲ

ادویتایی ها که از عدم دوگانگی پیروی می کنند اظهار دارند که خداوند ،خارج از آفرینش نیست و اینکه "او"
ن غیر ،بدون
آفرینش یا کیهان است و هر چه که "هست"" ،او"ست .هیچ چیز به جز خداوند وجود ندارد ،بدو ِ
همتا .این حقیقت باید توسط همه پذیرفته شود .این باالترین حقیقت است .اینکه بگوییم خداوند "آتما" )ذات
ن
الهی( است و آفرینش ،بدن است که او آن را اداره می کند و در آن زندگی می کند ،صحیح نیست .اظهار کرد ِ
ن اوست می تواند در معرض تغییر و تحول
اینکه "آتما" جاودان و تغییر ناپذیر است ولی آفرینش یا کیهان که بد ِ
باشد نیز رضایت بخش نیست.
ت
ت پیوستٔه آفرینش یا کیهان است ،این چه چیزی را نشان می دهد؟ عل ِ
وقتی گفته می شود که خداوند ،عل ِ
پیوسته یعنی علتی که معلول را تولید می کند" .معلول" ،علت است در فرمی دیگر .نمی تواند از علت جدا باشد.
هر معلولی که ما متوجه آن می شویم علتی است که فرم جدیدی را به خود گرفته است .آفرینش ،معلول است،
"خداوند" ،علت است .این اظهارات فقط این واقعیت را تاکید می کنند که آفرینش ،چیزی جز خداوند در فرم
های مختلف نیست .هنگامی که این استدالل شود که بدن محدود است این تعمق انسان را به سوی علت ،که
ل آفرینش
ن عدم دوگانگی پاسخ می دهند که این خداوند است که به شک ِ
خداوند است سوق می دهد .طرفدارا ِ
تجلی کرده است.
٢
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

ممکن است شک کرده شود که آیا این همه تعدد چیزها و موجودات واقعا خدا هستند؟ بله ،این حقیقت است .هر
چیزی که توسط حواس پنجگانه شناخته شود و توسط آگاهی و هوشیاری درک شود همان خداوند است .هیچ
چیز به جز "او" نیست .بدن ،ذهن ،عقل و ضمیر آگاهی ما همٔه خدا هستند.
...چه مقداری از خداوند ،چه بخشی از خداوند ،آفرینش است؟
ادویتایی ها می گویند :هر مقدار و یا بخشی که شما به خداوند اختصاص بدهید و یا آن را حدس بزنید ،هنوز این
ش
را به خاطر داشته باشید که آفرینشی وجود ندارد ،آن یک توهم است .هرگز نیست ،نبوده و نخواهد بود .آفرین ِ
ل ظهور و ادغام ،همٔه اینها فقط یک رویاست .هیچ گونه
ت در حا ِ
ل کیهان ،این میلیاردها موجودا ِ
کیهان ،انحال ِ
ی فردی می توانند وجود داشته
ی فردی وجود ندارد ،هیچ ذات الهی فردی وجود ندارد .چگونه میلیاردها هست ِ
هست ِ
ل غیر قابل تقسیم وجود دارد .مانند خورشیدی که به طریق میلیونها نور مختلف بر
ق کام ِ
باشند؟ فقط "یک" مطل ِ
روی دریاچه ها ،حوضچه ها و ذرات آب منعکس شده باشد ،تصاویر هم فقط بازتاب آن یگانه هستی اند .طریقت
ادویتایی به وضوح تاکید می کند که آنهایی که یگانگی را نمی بینند و یا درک نمی کنند در مایا )رویا( غوطه ور
هستند.
حتی در رویا و یا خواب نیز ما باید به اساس این واقعیت تکیه کنیم .بدون یک زمینه اصلی یا اساسی ،ایده یا
واقعیت وابسته به آن نمی تواند وجود داشته باشد .بدون این زمینه اصلی ،تصاویر هم نمی توانند نقش ببندند.
بنابراین پایه و اساس ،همان خدا یا ایشوارا است ،پس در این صورت او کامل است .شما فقط به اندازٔه یک رویا
واقعی هستید .برای چشم بینا یعنی آن چشمی که می تواند واقعیت را ببیند ،آفرینش یا کیهان ،این تعداد نام و
فرم نیست ،بلکه فقط "سات – چیت  -آناندا" است ،یعنی هستی ،آگاهی از آن هستی و شادی که آگاهی از آن
هستی به ارمغان می آورد.
فقط به رویایتان بیاندیشید .رویای شما از مکانی خارج از شما به وجود نمی آید .تصاویر و فعالیت های گوناگون
نیز در مکانی خارج از شما ناپدید نمی شوند .آنها در شما به وجود آمده و در شما ناپدید می شوند .در حالی که
ت بیداری ،احساس غم و اندوه،
خواب می بینید ،شما وقایع و اشخاص را واقعی در نظر می گیرید و به اندازٔه حال ِ
لذت ،ترس ،اضطراب و خوشی را واقعی تجربه می کنید .شما در آن زمان ،آنها را به عنوان غیر واقعیات یا توهم
ن اوست .این
ل ذه ِ
رد نمی کنید .آفرینش ،رویای خداست؛ در او شکل می گیرد و در او ادغام می شود .محصو ِ
زندگی ها و ورود آمدن های مکرر ،همه خیال بافی های مایا یا توهم ،توهمات غیر واقعی ،تالطم های گمراه
کننده و ظواهر غیر واقعی هستند .شما کامل هستید .شما خدا هستید .خدا شماست .آنهایی که این باالترین
خرد را تجربه کرده اند می توانند با "یک" به یگانگی برسند .اینجا و اکنون.
ساتیا سای واهینی
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ﻃﺒﻴﻌﺖ آواﺗﺎر
ﻃﺒﻴﻌﺖ واﻗﻌﻲ آواﺗﺎرﻫﺎ ﺷﺎدي ﻧﺎب و ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ .وﻗﺘﻲ آواﺗﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ
ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻴﻜﺮان و ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻫﺎ روان ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در رﻓﺘﺎر و ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ او وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻓﺮد ﻧﺎدان
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻛﻮﺗﻪ ﻓﻜﺮي اش ،ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﻮرات
و دﻳﺪ ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درد ورﻧﺞ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ او
را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻋﺎدات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر دارد .او ﺗﺮدﻳﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻼج و اﺻﻼح ﻛﺮدن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺮي ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ
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ﺑﺎﺑﺎي ﻧﺎزﻧﻴﻨﻢ،
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ام و در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﺧﻴﺮه ﺷﺪه ام ،در ﺧﻠﻮت ﺳﻜﻮت ﻗﻠﺒﻢ و در ﻋﻤﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻜﻮت ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻴﺎورم .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ،ﺳﻜﻮﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺧﺎﻃﺮه ،ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ و ﻳﺎ آن ﺑﻮدن .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻬﻴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﻣﻄﻠﻖ دﻋﻮت
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎن ﻣﺎل اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮاي ﮔﻮش ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارم ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻘﺎش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آه ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺖ دارم،
ﺳﺎﺗﻴﺎم

٥
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سوامی :شما امروز بسیار شاد به نظر می آیید!
مرید :شما خودتان گفتید که انسان ،وجودش شادی است ،مگر نه؟
سوامی :پس شما باید همیشه در این حالت به سر ببرید ،آیا شما همیشه در این حالت هستید؟
مرید :من تا آنجا که ممکن است کوشش می کنم که در این حالت باشم.
سوامی :چرا می گویید کوشش؟ آیا به محض اینکه از واقعیت آگاه می شوید ،غم و اندوه به سرعت از میان نمی
رود؟
مرید :اما سوامی ،به من بگویید واقعیت چیست؟
سوامی :هر آنچه که با پنج حس ،احساس می شود غیر واقعی است! کوششی که شما می کنید ،کلماتی که به
زبان می آورید همه غیر واقعی هستند ،وقتی این را بدانید واقعیت آشکار خواهد شد .همٔه ایده ها ،نظرات و
ت پنهان ،دیده خواهد شد .اگر شما همٔه این ایده ها ،نظرات و اعمال
ل غیرواقعی را حذف کنید آنگاه حقیق ِ
اعما ِ
غیرواقعی را روی یکدیگر انبار کنید و سپس بپرسید واقعیت چیست ،آیا آنوقت واقعیت می تواند دیده شود؟
مرید :چگونه امکان پذیر است که بتوان هر آنچه که وقوع یافته ،گفته شده ،دیده شده ،احساس شده و شنیده
شده را غیر واقعی بگیریم؟
ن من اشاره می
سوامی :اول درک کنید که آن کسی که همٔه اینها را تجربه می کند کیست .شما به بدن به عنوا ِ
کنید ،آیا چنین نیست؟ این غیر واقعی است .هنگامی که تجربٔه من ،خودش غیر واقعی است ،چگونه تجربه ها می
توانند واقعی باشند؟ همه یک "آتما" یا ذات الهی دارند .کسی که تجربه می کند ،آن شما نیستید ،همانطور کسی
که گوش می دهد هم شما نیستید .شما فقط شاهد هستید.
مرید :سوامی ،شما گفتید که "آتما" در همه چیز هست ،آیا در یک انسان مرده هم "آتما" هست؟
سوامی :این واقعا سوال بسیار خوبی است! آیا رفع این سوال برای شک و تردیدهای شما است یا برای رفع شک و
تردیدهای یک انسان مرده؟
مرید :برای رفع شک و تردیدهای من.
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سوامی :خوب ،پس شما هنگامی که از خوابی عمیق بیدار می شوید ،تازه متوجه می شوید که شما وجود دارید،
آیا اینطور نیست؟
مرید :پس چگونه می تواند مرده نامیده شود؟ چگونه مرگ می تواند رخ دهد وقتی که "آتما" وجود دارد؟
سوامی :اگر شما به درستی بین آنها فرق بگذارید ،نه مرگ وجود دارد و نه زندگی .بدنی که در حال حرکت است
زنده نامیده می شود و بدنی که بی حرکت است ،مرده .در خواب ،بدن های زند ِه متعدد و اجسا ِد متعددی دیده می
شوند ولی آنها در بیداری ،وجود ندارند .به طور مشابه در این دنیا نیز ،متحرک و بی حرکت ،هر دو غی ِر موجود می
ی من برمی گردد ،تول ِد دوباره اتفاق
ی من .زمانی که دوباره ضمیر آگاه ِ
باشند ...مرگ یعنی محو شدن از ضمیر آگاه ِ
می افتد .پسرم ،این همان چیزی است که آن را تولد و مرگ نامیده اند! فردیت متولد می شود و فردیت می میرد.
همه اش همین است.
مرید :پس "خود" همیشه وجود دارد ،درست است؟
سوامی :البته که وجود دارد! تا زمانی که ذهن کیهانی وجود دارد ،شمای فردی نیز وجود دارید .در حقیقت،
ی من.
"شما"ی واقعی پایه و یا آگاهی است نه ضمی ِر آگاه ِ
مرید :ولی می گویند که به آزادی و رهایی و غیره دست یابید .آن چه است؟
ن جدا را کامال از میان ببرد .نبودن هیچ
سوامی :برای درک کردن ریشٔه تولد و مرگ ،انسان باید آگاهی از م ِ
مسافتی بین خود و "خود" ،آزادی مطلق است.
مرید :پس زمانی که من می میرم ،من و شما یک هستیم ،آیا چنین نیست؟
س یگانگی ،به صورتی پایدار و محکم ،استوار
سوامی :چه کسی گفت که چنین نیست؟ وقتی که شما در آن احسا ِ
قرار بگیرید ،دیگر چیزی جدا وجود نخواهد داشت.
ن غیر واقعی ،می گویند که پشتیبانی یک گورو الزم
ی "خود" واقعی در م ِ
مرید :تا آن زمان ،به منظو ِر شناسای ِ
است ،سوامی این تا چه حد درست است؟
سوامی :تا زمانی که شما خود را فقط بدن یا ذهن بدانید ،نیاز به پشتیبانی دارید ،آیا چنین نیست؟ در یگانگی،
ن فردی محو شود ،این من
نیازی نیست که به دنبال شخص دیگری برویم؟ تا زمانی که "من بدن هستم" ،یا م ِ
ن فردی از میان برود،
که صحبت می کند ،و این شما که گوش می دهید ،باید وجود داشته باشند .وقتی که م ِ
منی که صحبت می کند کیست؟ و منی که گوش می دهد کیست؟ فقط "یک" است.
از کتاب ساندها نیوارینی
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ﻋﺸﻖ و ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
در این کشور سازمان های بسیاری تشکیل شده اند که هدفشان پیشرفت سریع در امور سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
معنوی و مادی است .بسیاری از آنها وابستگی های اجتماعی و مذهبی دارند اما تا وقتی که زیر بنای آن فعالیت ،چشمه
ای از وجد و سرور الهی و رحمتی که با ایمان به خدا تغذیه می شود ،نباشد آنها در تاریکی جستجو خواهند کرد .مثل این
است که المپ بدون نوری در دستشان باشد .نور و عشق
برای کمک کردن واقعی به انسانها ضروری است و این
ت مقام الهی خودمان سرچشمه گیرد .من
باید از شناخ ِ
می بینم که شما توجه شایانی به تحکیم روابط دوستانه
بین همدیگر نشان می دهید .به جای اینکه توجه خود را
به ثروتمندان بدهید ،به کسانی بدهید که گرسنه و
نیازمند آن هستند .شما بیشتر برای حفظ روابط
اجتماعی ،مهمانی ها و ضیافت های مجلل و پرخرجی را
برپا می کنید ،به جای خشنود کردن گرسنه ها .این
نوعی خود نمایی است .به جای آن ،از شما می خواهم که
به چند نفر گرسنه غذاهای کامل و لذیذ بدهید .کسانی
که در عمرشان لذت خوردن یک غذای کامل را نبرده اند
چه برسد به یک غذای مقوی.

ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻴﻢ
با خداوند عهد و پیمان ببندید که خدمت کنید ،وقت
خود را وقف خدمت کرده و با این کار عشق را در خود پرورش دهید .جامعه انعکاسی است از خدایی که او را ستایش
می کنید .به جامعه به عنوان بدن الهی عشق بورزید .این یک حقیقت است ،یک دید ابدیست.
جامعه و معاشرت های اجتماعی چه رابطه ای با ذات الهی و بزرگی آن دارد؟ ذات الهی و بزرگی آن چه ارتباطی با
جامعه و گرفتاری های پیچیده آن می تواند داشته باشد؟ چنین سوال هایی از ذهنی گمراه می آید.
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تالشهایی که ما در راه خودشناسی می کنیم باید در جهت آگاهی به اینکه وجود انفرادی نداریم ،اصالح معاشرت ها
و الهی کردن انجمن های اجتماعی باشد .این کار فوق العاده ضروری است .موقعی که انسان مشغول به خدمات
اجتماعی است ،ذات الهی در او می تواند سریعتر ،بیشتر و معطرتر شکوفا شود .شما دنیا را می شناسید ولی نه خدا
را که جلوه گر آن است .شما نیز افراد را می بینید اما بدن هایی که جلوه گر اجتماع هستند را نمی بینید.

ﻫﺪﻳﻪ اي از ﺧﺪاوﻧﺪ
آیا شما قصد دارید که در اجتماع باشید؟ آیا دوست دارید به جامعه خدمت کنید و جامعه نیز به شما خدمت کند؟
پس خدا را در همه جستجو کنید ،همه را یکسان ببینید ،اشتیاق پرستش خدا را با خدمت بدون منیت داشته باشید.
این روش به تنهایی باعث می شود که شما یک عضو فعال و واقعی در جامعه شوید .اگر احساس جدایی ،دوری،
بیگانگی و یا برتری از جامعه کنید ،به دنبال اسم و شهرت خواهید بود و بندٔه کینه و تعصب خواهید شد و در پایان
ویران می شوید .از این رفتار دوری جویید .شما باید به جامعه چیزی را بدهید که حق مسلم آن است .به خداوند
همان هدیٔه آگاهی را تقدیم کنید که از او دریافت کرده اید.
برای چنین ماموریتی شما متولد شده اید .ماموریتی که فدایی کردن َنفس بر صلیب شفقت و دلسوزی است .خداوند
فرصت خدمت به انسانها را به شما هدیه داده است .با تواضع خدمت کنید چون خداوند است که آن خدمت را از شما
دریافت می کند .خودتان را برای خدمت به دیگران آماده کنید ،نه فقط برای کمک های اولیه ،بلکه برای جاده سازی،
تکنیک اهدای خون ،هنر استفاده از میکروفون و بلند گو ،سیم کشی و رشته برقی و غیره .اما مواقعی هم که این کارها
را نمی کنید ،خود را مشغول ذکر نام خدا کنید ،خودتان را با خدا پر کنید تا مبادا خشک و ظالم شوید.
ش
ذهن را با این روش مشغول کنید .وقتی که ذهن توسط دنیا گمراه شود ،آنگاه اسیر دوگانگی خواهد شد .شعله آت ِ
همدردی با فقرا را در خود پرورش دهید ،ذهن را از لذایذ ،نظر تنگی و حرص و طمع محفوظ بدارید .خدمت به
دیگران وظیفه ایست که شما به جامعه مدیون هستید .جامعه ای که به شما فرهنگی را داده که از آن تغذیه می
کنید ،نفسی که با آن زنده می مانید ،گرمایی که نیاز دارید و امنیتی که به دنبالش هستید.

ﻟﻨﮕﺮ ﻛﺎرﻣﺎ ﻳﻮﮔﺎ
ن بدون منیت است ،نه اینکه صرف هدفهای خودپسندانه
شما باید به این درک برسید که زندگی برای خدمت کرد ِ
ن بدون منیت ،لنگر "کارما
شود .فقط با چنین خدمتی بشریت می تواند یگانگی خود را تجربه کند .خدمت کرد ِ
ن بدون انتظار است .جامعه فقط به چنین
یوگا" است .اساس یوگا دیسیپلین دادن به ذهن و بدن با خدمت کرد ِ
شخصی که به اجتماع خدمت می کند ،افتخار می کند .رحمت الهی شامل چنین شخصی می شود.
هر شخصی باید بزرگی خدمت بدون منیت را درک کند .روح خدمتگزاری با آماده بودن برای فداکاری باید یکی
شود .فقط آن موقع می توان اسمش را خدمت بدون منیت گذاشت .چنین خدمتی به زندگی شیرینی می دهد.
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عشق کیهانی با اینگونه تغذیه ها به زندگی جان می دهد .عشق برای انسان نفس زندگی است .عشق زندگی را عطر
آگین می کند.
هر چقدر هم که شخص برجسته و واال مقام باشد ،باید درک کند که هدف اصلی زندگی خدمت کردن به هم نوع
خود است .رابطه بین مادر و فرزند ،مراد و مرید ،خداوند و پیرو دو جانبه است .بچه بدون مادر متولد نمی شود،
شاگرد بدون معلم ،مرید بدون خدا .هر کدام با یک زنجیر ناگسستنی به دیگری متصل است.
هر کس باید برای خدمت کردن به دیگران آماده باشد نه اینکه انتظار داشته باشد دیگران به او خدمت کنند .بعالوه،
کسانی که مرفه و در سطح باالتری از ما هستند مستحق کمک ما نیستند .برای کسانی هم که در مقام و موقعیت ما
هستند خدمت کردن ضروری نیست .به کسانی باید خدمت شود که از خودمان مستحق تر و در درد و رنج بسر می
برند.
باید در نظر داشته باشیم که ما فقط برای خدمت کردن به
جامعه که وظیفه مقدس ماست به دنیا آمده ایم .خدمت هر
چقدر هم کوچک باشد ،اگر ما آن را با روحیه ای مناسب و
بدون منیت انجام دهیم ،مسلما کار ارزنده ای را انجام خواهیم
داد .خدمت هرچقدر هم که کوچک باشد باید با تمام وجود
انجام گیرد .برای مثال گاو ،که هر غذایی که خود را از آن تغذیه
می کند ،به شیر لذیذ و شیرین تبدیل می شود .پس هر گونه
خدمتی که با قلب پاک انجام شود ،نتیجه آن بسیار شیرین
خواهد شد .در مقابل هر خدمتی که انجام می دهیم نباید توقع
هیچ گونه برگشتی را داشته باشیم .به خودتان بگویید" :این
وظیفه من است ،من برای خدمت کردن به دنیا آمده ام ".با
ت خدمت را بپذیرید.
چنین طرز فکری مسئولی ِ

ﻛﻴﻤﻴﺎي ﻋﺸﻖ
ذات متعال ،عظمت خود را توسط عشق ،در انسان آشکار می کند .عشق در فرم های گوناگون با اتصال خود به
ق
ثروت ،والدین ،فرزندان ،همسر و یا دوستان پدیدار می شود .همٔه این ها جرقه های همان یک شعله هستند و عش ِ
کیهانی باالترین حالت تجلی آن است .این عشق را نمی توان به وسیلٔه خواندن کتاب های راهنما و دستورالعمل های
ساده پرورش داد و از روی عادت و بدون فکر آن را یاد گرفت .آن عشق باید با سوزش و دلتنگی برای نور ،تقال و
ت از تاریکی به
رنج غیر قابل تحمل برای فرار از تاریکی و رویت کردن نور آغاز شود ،مانند آنچه که در دعای "هدای ِ
نور" )تاماسوما جیوتیرگامایا( آمده است.
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سوزش عشق ،نور الهی را جلوه گر می کند .عشق از عشق تغذیه می شود و با قدرت نهفته در عشق شما به طال
تبدیل می شوید.
"پراالدا" ،یک شیطان بود ولی با این حال ،عشق او را آزاد کرد" .جاتایو" یک پرنده بود ولی "درووا" یک کودک نوپا،
ن بی سوادی بودند ،اما با این حال ،از طریق این عشق الهی ،همٔه آنها در شکوه و جالل
چوپایان "برینداوان" ،مردما ِ
درخشیدند و منشا اصلی آن را شناختند.
ن امواج مشابه ببینید که توسط یك دریا حمایت می شوند .آن خویشاوندی،
خلقت را در همه ببینید .همه را به عنوا ِ
آن عشق ،آن همدردی را توسعه دهید .به دیگران خدمت کنید ،نه با این احساس که آنها دیگران هستند ،بلکه با
ت به خداوند ،خداوندی که چهره اش در
همان طرز پرستشی که به خداوند اختصاص می دهید .فقط یک خدم ِ
دریافت کننده مجسم شود ،ارزشش بیش از سوزش عشق برای خداوند است.

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻣﻨﻴﺖ
انسان فقط زمانی می تواند ماموریت خود را بر روی زمین درک کند که خودش را الهی بداند و به دیگران نیز به
عنوان موجودات الهی احترام بگذارد .انسان باید خداوند را در فرم انسان پرستش کند .خداوند در برابر او به عنوان
یک کور ،یک گدا ،یک جذامی ،یک کودک ،یک مرد سالخورده و فرسوده ،یک جانی و یا یک دیوانه ظاهر می شود.
شما باید پشت آن نقاب ها را ببینید ،آن تجسم الهی عشق را ،آن قدرت و خرد را ،آن "سایی" را و او را از طریق
ت بدون منیت پرستش کنید.
خدم ِ
از طریق خدمت ،شما درک خواهید کرد که همٔه موجودات ،امواجی از اقیانوس الهیت هستند .هیچ تمرین معنوی و
ی همه موجودات زنده رهنمون کند .اینگونه شما در ِد
ق پیوسته در یگانگ ِ
الهی دیگری نمی تواند شما را به سوی تعم ِ
دیگران را مانند درد خودتان احساس خواهید کرد ،موفقیت دیگران مانند موفقیت خودتان خواهد بود ،دیگران را
مانند خود و خود را مانند دیگران خواهید دید ،این است نتیجٔه تمرینات معنوی و الهی در خدمت کردن .خدمت،
شما را در مقابل درد و رنج دیگران فروتن می کند و وقتی که شما با عجله برای ارائه کمک می روید ،دیگر محاسبه
ن قلب ها به وسیلٔه
نمی کنید که وضعیت اجتماعی و یا اقتصادی آن شخص چقدر باال یا پایین است .سخت تری ِ
فرصت هایی که خدمتگذا ِر بدون منیت ارائه می دهد ،مانند کره به آهستگی نرم می شود.
خدمت ،یکی از قدم های مهم در جهت درک و آگاهی است .از این رو ،شما باید در مورد آن جدی باشید و از همٔه
فرصت ها برای خدمت به سالخوردگان ،بیماران ،ناتوانان و پریشان حال ها استقبال کنید .منظور شما برای خدمتی
که انجام می دهید بسیار مهم است و می تواند مورد قضاوت قرار بگیرد .بنابراین ،هر کاری که به شما اختصاص داده
شده است را با شور و اشتیاق ،درک و احترام انجام دهید.
برای رسیدن به خدا ،تمرینات معنوی سخت و زائد ،بیهوده است .عشق کافی است .از نفرت دوری کنید ،از حسادت
ت بدون منیت عشق خالص را تمرین کنید .همانطوری که
ن افراد بپرهیزید .از طریق خدم ِ
و حتی دوست نداشت ِ
زیبایی خداوند در گل هویدا است ،همانگونه زیبایی خداوند در پشت چهره انسان است.
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ﭘﻴﺮوي از ﻳﻚ آﻳﻴﻦ ﻧﻮ
برای پی بردن به یگانگی همه در خداوند و یگانگی خود با خداوند ،من همیشه بر ارزش خدمت به عنوان تمرین
معنوی و الهی تاکید می کنم .من رها کردن کارما را توصیه نمی کنم زیرا که امکان پذیر نیست .به طور کلی ،من از
ن منیت یک آیین
شما دعوت می کنم که پیرو یک آیین نو باشید .یعنی طرفدار خدمت بدون منیت .فدا کرد ِ
پرستش نو است ،تسلیم کامل عاشقانه ،اهدا کردن تمام افکار ،تمام گفتار و تمام اعمال بر پاهای نیلوفرین خداوند و
پذیرش هر آنچه که اتفاق می افتد به عنوان هدایایی از فیض و رحمت او.
ن
دائما با خداوند در تماس باشید .بگذارید مانند لوله ای که منتهی به شیر آب می شود ،شما نیز متصل به مخز ِ
فیض و رحمت خدا باشید سپس زندگی شما مملو از آرامش خواهد بود .بدون آگاهی از ذات آن حضور ثابت و
پایدار ،هرگونه خدمتی که شما به دیگران می کنید ،خشک و بی ثمر خواهد بود .از این حقیقت آگاه باشید ،سپس
ت کوچکی ،میوه های پر ثمر خواهد داد .دست ها و پاهای "خداوند" در همه جا هستند .چشم ها ،سر و
هر خدم ِ
صورت او در همه جا هستند .گوش های خداوند در سراسر کیهان هستند .فقط او جاودان است.
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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هرگز خود را به عنوان انسانی ضعیف ،گناهکار ،خودپسند ،ستمکار ،قانون شکن ،بدجنس و غیره سرزنش نکنید.
وقتی که خود را سرزنش می کنید ،به یاد داشته باشید که شما در واقع من ،که همان خود درونتان است را
سرزنش می کنید .طوری زندگی کنید که با هر نفس و با هرگام ،به من نزدیکتر و نزدیکتر شوید.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۲

گاهی مردم در مناسک مذهبی خود می گویند" :ای خداوند ،من گناهکارم ،روح من پر از گناه است ،من مرتکب
اعمال گناهکارانه بسیاری شده ام .اما این فرد گناهکار ،چه کسی است؟ آیا تا به حال کسی وجود داشته که از
خداوند جدا باشد؟ آیا چنین شخصی وجود دارد؟ در خور شما نیست که با اظهاراتی مانند گناه کردن و گناهکار
بودن در گیر شوید .بلکه شما باید تصور کنید که :من شیوا هستم ،من خدا هستم ،من خود صلح هستم ،من
عشق هستم ،من آناندا )شادی( هستم ،شادی خالص و پایان ناپذیر".
نگه داشتن چنین ایده ها و افکار بلند پایه در ذهن بهترین راه برای رسیدن به هدف است.
سخنرانی در باره کتاب مقدس باگاواد گیتا
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من با احترام ،از سای بابای عزیزم برای آوردن فرمش در زندگی ام تشکر می کنم .این نشانه ای از
شانس من است که در این زندگی بتوانم او را مالقات کنم ،بتوانم با او حرف بزنم ،کسی که آواتار است!
من خودم بارها تجربه کرده ام که شری ساتیا سای بابا به همه چیز آگاه است و در همه چیز حضور
دارد و بخاطر همه جا حاضر بودنش ،می تواند به هر نوع سوالی جواب دهد ،حال چه سواالت کتبی
باشند و چه در افکار شخص .من خودم بارها سوالی ،چه مربوط به دنیا و چه مربوط به راهی که در آن
قدم برمی دارم ،داشته ام و شری ساتیا سای بابا جواب آنها را به من داده است ،حتی قبل از اینکه من
با قلم آنها را بر روی کاغذ بیاورم .قدرت آگاهی سای بابا به آنچه که من فکر می کنم و سوال دارم،
ن واحد آگاه است .او حال نیز
نشانٔه ذره ای از تمام آگاه بودن اوست زیرا که او از فکر یکایک ما در آ ِ
همان قدرت را به آزادی دارد .تعداد زیادی از پیروان بابا هم به این حقیقت که او تمام آگاه است ،با
تجربه خودشان ،بارها به درستی آن شهادت داده اند.
من به این نتیجه رسیده ام که سای بابا در زندگی من حتی قبل از اینکه او را مالقات کنم ،در تمام
طول عمرم همیشه با من بوده است .راهنمایم بوده ،حافظ من بوده و مرا برای حال آماده کرده است.
در حال حاضر هر چه بیشتر او را در ذهن و قلب داشته باشم ،به همان اندازه متوجه حضور او می شوم.
شاید بهتر باشد بگویم که من اکنون در حضور
داشتن او در همه چیز ،آگاهی بیشتری دارم.
سای بابای عزیزم ،مرسی ،مرسی برای همه چیز.
سای بابا می گوید" :من خدا هستم ".البته این
اعالنی است بسیار مهم ،ولی مهم تر از آن ،بقیٔه
جملٔه او می باشد که می گوید" :ولی تو هم خدا
هستی ".سای بابا خودش شخصا به من گفت " :تو
آنچه که تصور داری هستی ،نیستی و تو آنچه که
دیگران تصور دارند هستی هم نیستی .تو آتما )خدا( هستی".
مرسی ،مرسی سای بابای عزیزم ،با قلبی مملو از عشق و قدردانی .امیدوارم رحمت همه جا حاضر تو
باعث شود که من آنچه که تو می گویی هستم را درک و تجربه کنم و به بزرگی نصایح تو واقف شوم.
امیدوارم تا ابد تو را در قلبم که پر از عشق توست تسخیر کنم.
ریچارد
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ﻋﺰﯾﺰﺍﱎ ،ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﺩ .ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﻢ ﲤﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ "ﺁﲤﺎ" ) ﺫﺍﺕ ﺍﳍﯽ ( ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﳏﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﮎ
ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﳍﯽ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﳖﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺍﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺻﱪ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺭﲪﺖ
ﺷﺮﯼ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺳﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ
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گفتگو با باگوان شری ساتيا سای بابا

ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻲ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ دو
سایی :فقط یک هستی وجود دارد و نه دو .اگر کسی دومی را می
بیند پس توهم در اینجا کار خود را انجام می دهد.
هیسالپ :به نظر می رسد که زندگی جنگلی پر از خطرات غیر
منتظره است.
سایی :توهم یا "مایا" برای پیروان خداوند بی ضرر است .همان
توهم که برای افراد بی اعتقاد به خداوند خطرناک است ،پیروان
خداوند را از تمام آسیب ها محافظت می کند .گربه بچه اش را با
دهان از اینجا به آنجا حمل می کند و به بچه گربه هیچ صدمه ای
وارد نمی کند ،اما یک موش توسط گربه کشته می شود .در هر دو
مورد همان دهان است که کار انجام می دهد .توهم مشکل ایجاد
می کند ،اما همین توهم است که با مهربانی از سرسپردگان
خداوند مراقبت می کند.
هیسالپ :بنابراین سرسپردگان خدا فقط باید کار خود را انجام دهند ونگران نفوذ و تاثیر توهمات و مایا نباشند؟
سایی :بله ،پیروان باید کار خود را برای خداوند انجام دهند و به مایا هم توجه نداشته باشند .خداوند هوا خواهان
خود را محافظت می کند .سرسپردگان یا پیروان ،نزد خداوند نزدیک و عزیز هستند و او پیروان خود را در طول
زندگی با امنیت نگه داری می کند .در آشپزخانه های هند یک وسیله ای مانند انبر وجود دارد که برای بلند کردن
و جابجا کردن ظروف پخت و پز بکار برده می شود .این ابزار می تواند به جز شخص استفاده کننده از آن ،همٔه
چیزهای دیگر را بگیرد و جابجا کند .مایا انبری است که خداوند آن را در دست دارد و مورد استفاده قرار می دهد.
هیسالپ :پس خداوند توهم را در یک دست و پیرو را در دست دیگر نگه می دارد؟
سایی :دو دست مورد نیاز نیست ،یک دست کافی است .اگر خداوند انبر را در یک دست نگاه دارد و پیرو را در
دست دیگر ،انبر ممکن است پیرو را گاز بگیرد ،ولی اگر خداوند هر دو را در یک دست بگیرد این اتفاق نمی
افتد و پیرو در امان خواهد بود.
گفتگو با باگوان شری ساتیا سای بابا ،نوشته جان هیسالپ
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صحبت هایی در باره کتاب مقدس باگاواد گیتا

ﺗﺮس در ﺑﺎور ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﻲ
هر زمانی که شما کسی یا چیزی غیر از خداوند را ببینید ،ممکن است ترس به سراغتان بی آید .وقتی بدانید که
هر نام و شکلی که در هر نقطه از جهان پیدا شود چیزی جز ترکیبی از پنج عنصر نیست ،حال به هر شکلی که
باشد و اساس و حامی آنها همیشه خداوند است ، ...دیگر ترس نمی تواند در شما رد پایی به جا گذارد و شما
برای همیشه از ترس آزاد می شوید به شرط آنکه محکم در این اعتقاد مستقر شوید.
از میان اصول تقوا ،عاری بودن از ترس مهمترین جایگاه را به خود اختصاص می دهد .این ایده آل ترین تقواست.
شما هرگز قادر به زندگی راحت نخواهید بود ،مگر اینکه تهی از ترس باشید .چه در زمینه دنیوی ،چه در نبرد
زندگی دنیایی و چه در عرصه مبارزات عقیدتی و معنوی هرگز نباید محلی برای ورود ترس به خود راه دهید و
ترس نباید جایی در زندگی شما پیدا کند .هنگامی که ترس مشغله یک فرد شود ،بسیار ترسو می شود .او حتی
قادر به انجام کوچکترین کاری نخواهد بود .شهامت و بی باکی نمی تواند به عنوان نبود ترس در نظر گرفته شود.
چرا که آنها یکسان نیستند .ترس و عدم ترس ،هر دو ،به هم هویت شدن با بدن مربوط می شوند .نداشتن ترس
گاهی اوقات می تواند احمقانه باشد ،مانند زمانی که بدن در معرض آسیبی قرار گیرد .اما از سوی دیگر شهامت و
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عدم ترس فراتر از هم هویت شدن با بدن است .این تنها وقتی می تواند تجربه شود که فرد ،حقیقت الهیت
یگانه که دومی ندارد و به طور کامل در همه قلب ها مستقر است را تشخیص دهد.
فردی که واقعا عاری از ترس است هیچگونه وابستگی به اشیاء و مادیات دنیا ندارد و در عشق به خداوند اشباع
شده است .اما کسی که در مورد بدن خود و موفقیت های دنیوی خودخواه شده  ،همواره ترس با او همراه
خواهد بود .فردی که از ترس آزاد و رهاست هرگز دستخوش وابستگی های دنیایی و منیت نمی شود.
اﻳﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺪم ﺗﺮس
قدرت نا محدودی در قلب انسان به ارمغان گذاشته شده است ،اما علیرغم چنین قدرتی انسان به خودش ایمان
ندارد .دلیل آن چیست؟ علت این است که او احساس جدایی می کند و معتقد است که از الهیت جدا ست ،در
حالی که حقیقتا خداوند همیشه در درون او به عنوان هسته اصلی وجود دارد .این همان خدایی است که بر کل
جهان سایه افکنده است .هنگامی که ایمان راسخ به خداوند را گسترش می دهید ،ابدا هیچگونه ترسی نخواهید
داشت .شما تشخیص خواهید داد که خدایی که پرستش می کنید ،خدایی است که در همه جا ،در هر کس و در
همه چیز و همچنین در خودتان حاضر است .این باور ،تمام اثرات ترس را از قلب شما می زداید.
ایمان شما به "همه جا حاضر" ،کلید توسعه شهامت وعدم ترس می باشد .فقط زمانی که ایمان خود را از دست
می دهید ترس گسترش می یابد ،فقط هنگامی که واقعیت خود را فراموش کنید ترس بوجود خواهد آمد .وقتی
شما ماهیت حقیقی خود را فراموش می کنید در واقع آتما )ذات الهی ( را فراموش کرده اید .وقتی که شما برای
حذف توهم و بدست آوردن تجربه ای مستقیم از آتما تالش می کنید ،غرق در آزادی شده اید و از آن پس می
توانید خود را یک انسان واقعی بنامید .اگرهیچ گونه تالشی در جهت این مسیر نداشته باشید ،انسان نیستید
بلکه مرده ای متحرک هستید که فقط اسما" انسان نامیده می شوید.
ﺗﺮس ،ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آﺗﻤﺎ
کسی که کامال" بیدار است و قدرت تشخیص خود را گسترش داده است ،از غم و اندوه رنج نخواهد برد و ترس
شامل حال او نخواهد شد .فقط کسی که وابستگی به بدن و به اشیاء دارد ،ترس ،درد و رنج را تجربه خواهد کرد.
به همین دلیل ،کریشنا به آرجونا گفت که دیدگاه الهی خود را گسترش دهد .سومین نوع دیدگاه ،دیدگاه آتمایی
است .کسانی که تجربه آتما را در خود درک کرده اند ،ادراک خود را تنها به ویژگی های خارجی دیگران و یا
احساسات درونی آنها محدود نمی کنند .این دسته از مردم دیدگاه کامل تر و جامع تری را در خود گسترش
داده اند .آنها با وجود تفاوت های جسمی و رفتاری انسان ها ،یگانگی ذات درون و ضمیر آگاهی الهی که در
همه پراکنده است را می بینند .آنها متوجه هستند که احساسات و افکار در همه وجود دارد و ویژگی های
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رفتاری تماما دستخوش تغییر و تحول هستند .بنابراین افرادی با دیدگاه الهی ،هیچ گونه عالقه و یا بی عالقگی
خاصی نسبت به بدن مردم ،زیورهای ظاهری و طرز بیان احساسات آنها ندارند .دید آنها کامال در جهت اقامت در
الهیت است .این یک دیدگاه مقدس است .اشخاصی با چنین دیدگاه جامع و کاملی ،در دستان خداوند هستند.
نه تنها آنها در دستان خداوند هستند؛ بلکه حقیقتا آنها تبدیل به خود خداوند شده اند .انسان های خود شناخته
می گویند کسی که حقیقت مطلق )برهمن( را می شناسد ،خود ،حقیقت مطلق می شود .بنابراین ،کسی که
چنین دید مقدسی را بدست می آورد ،ماهیت الهیت را در برمی گیرد .همینطور که شخص رفته رفته خداوند را
درک می کند ،باورهای قدیمی او هم محو می شوند .برای کسب باالترین خرد ،شخص باید این دید گسترده
وجامع را در خود توسعه دهد تا به طور پیوسته در یگانگی درون اقامت گزیند .آتما )ذات الهی( در درون
همگان با ظاهری متنوع وجود دارد .بنابراین ،دستور کریشنا به آرجونا این بود که همواره توجه خود را به طرف
آتما )ذات الهی( نگه دارد و در همه شرایط این دیدگاه جامع و کامل را حفظ کند.
ﺗﺮس ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ؛ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺑﻲ ﺑﺎﻛﻲ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ
ترس تنها یک توهم است که توسط ذهن ایجاد شده وحذف ترس هم توهمی است که ذهن ایجاد کرده است.
چیزی را به جای چیز دیگری اشتباه گرفتن منجر به ترس می شود .شناخت آن اشتباه و تصحیح آن ،منجر به
حذف ترس می شود .هردوی این ها با ترس و رهایی از ترس ارتباط دارند .عدم ترس ابدا با این دو مرتبط
نیست .عدم ترس به معنی عاری بودن از ترس است .عدم ترس وضعیت پایداری است که در آن به هیچ وجه
تجربه ترس و وحشت موجود نیست .یک فرد تهی از ترس به طور مداوم از واقعیت خود هوشیار می باشد و غیر
ممکن است که تحت تاثیر ترس قرار گیرد .شما نباید این کیفیت عالی عدم ترس را تنها به عنوان نبود ترس در
نظر بگیرید .در مرحله عاری بودن از ترس ،شخص از نهاد و وضعیت دیگری مطلع نیست .شخص ترس را تنها
زمانی حس می کند که برایش چیزی به غیر از ذات الهی وجود دارد ،اما برای شخصی که عاری از ترس است
ی یگانه است .بی ترسی اشاره به
مطلقا چیز دومی وجود ندارد .بنابراین بی ترس بودن در ارتباط با ضمیر آگاه ِ
یگانگی دارد ،یعنی جایی که در آن نمی توان هیچ دویی را یافت ،همواره فقط یکی وجود دارد .شما فقط زمانی
که در وضعیت یگانگی به سر ببرید واقعا بدون ترس خواهید بود.
وقتی که "خود" را فراموش می کنید و هنگامی که آتما )ذات الهی( را فراموش می کنید از ترس رنج می برید.
هنگامی که شما فقط دنیا را به یاد داشته باشید و نه خداوند را ،از ترس رنج خواهید برد .هنگامی که از خواسته
ها و آرزوها و وابستگی ها لبریز شده اید از ترس رنج خواهید برد .هنگامی که توسط اشیاء فریب خورده باشید،
از ترس رنج خواهید برد .از سوی دیگر زمانی که شما در واقعیت متعال غوطه ور باشید ،کامال از ترس تهی
خواهید بود و هرگز از چیزی هراس نخواهید داشت ،سپس همیشه عاری از ترس خواهید بود .کریشنا گفت:
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آرجونا ،تنها یک چیز وجود دارد که باید در خود توسعه دهی .الزم نیست که دیدگاه خود را در مورد پدیده های
جهان گسترش بدهی و نیازی به توسعه بیشتر ذهن هم نداری .بلکه فقط به توسعه دیدگاه یگانه که در همه جا
و در همه کس موجود است نیاز داری .اگر آن را بدانی و به خاطر بیاوری دیگر مدام تحت تاثیر ترس و وحشت
نخواهی بود.
شما باید تمایل خود را برای نگاه کردن به بدن و اعمال آن و یا به ذهن و افکار و احساساتش کنترل کنید و در
عوض دیدگاه درون که همان آتمای مقدس است را توسعه دهید.
ﺗﺮس در دوﮔﺎﻧﮕﻲ
ترس از آنجا بوجود می آید که شما هر چیز دیگری را جدا از خداوند ببینید .اما زمانی که بدانید اساس هر آنچه
که می بینید الهیت است آنگاه ترس شما را برای همیشه ترک خواهد کرد .هنگامی که شما همه چیز شوید،
سپس از کابوس ترس برای همیشه رها خواهید شد.
ﺗﺮس از ﻣﺮگ
بی باکی ممکن است با یک کوه بزرگ مقایسه شود ،در حالی که ترس چیزی مانند نسیم کوچکی از هوا است
که توسط نفس شما ایجاد می شود .آیا این جریان ضعیف که توسط نفس شما بوجود آمده است می تواند
ف ترس هرگز نمی تواند کوه عظیم بی باکی را
چنین کوه با عظمتی را به لرزه در آورد؟ البته که نه .با ِد ضعی ِ
بلرزاند .هنگامی که کوه استوار و تزلزل ناپذی ِر بی باکی در ذهن جا داده شود ،ذهن را پاک وخالص و خالی از
توهم می کند و زمانی که بی باکی در قلب ساکن شود ،آن را در شادی و رحمت غوطه ور می سازد .در آن زمان
شما واقعا ماهیت الهی خود را ابراز می کنید .سپس حقیقت در قلب شما این واقعیت را بنا خواهد کرد که تنها
یک حقیقت در همه جا حضور دارد .زمانی که بدانید که این الهیت فراگیر در واقع ذات واقعی شماست به مرگ
می خندید و مرگ دیگر هیچ قدرتی بر شما نخواهد داشت.

سخنرانی در باره کتاب مقدس باگاواد گیتا
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اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش

ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ او را اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ام .ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ او اراﺋﻪ

ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ "ﺧﻮد" دﻋﻮت ﻣﻲ

ﻛﻨﺪ .در ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻦ ،ﺧﻮدت را ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻦ ،و اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش.

ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺘﺖ دارﻳﻢ و ﭘﻴﻐﺎم ﺗﻮ را ﻫﻤﻴﺸﻪ در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ،

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
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شگفت انگیز ترین فیض و رحمتی که از طرف بابا به من عطا شد این بود که مرا از مشکالت و بارهای دنیوی ام خالص
کرد .من دوران غم انگیز طوالنی را در زندگی ام سپری کردم و سرانجام به درگاه سوامی گریستم و گفتم :باید یک هدف
و یک پایانی برای همٔه اینها وجود داشته باشد .من قادر نبوده ام که احساسات افسرده و غمناک گذشته ام را به دور
بیاندازم.
یک روز صبح زود ،در مورد افسرده و غمگین بودنم تعمق می کردم ،سپس به مدیتیشن فرو رفتم .تقاضای من رهایی و
ج درخشان نقره فامی ،با تاللو از او جاری
آزادی بود و فورا دریافتم که صدایم شنیده شد ،زیرا بابا بر من ظاهر شد .اموا ِ
می شدند .در پشت آن نور نقره ای ،رنگ های روشن و زنده می درخشیدند .او معلق در فضا درست روبروی من ایستاده
بود و من از تعجب در حیرت بودم.
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ت سیمای او ابراز کننده عشق و شفقت بود .چشمان من بر او میخکوب شده بودند،
سای بابا به من لبخند می زد ،حال ِ
سپس او گفت :چارلز ،بارهایت را نزد من بیاور .من بالفاصله بر روی بازوان گسترده ام بارهای انباشته ای را احساس
کردم .فکر کردم که چقدر باور نکردنی است که بابا می خواهد بارهایم را از من بگیرد و آنها را از دوش من بردارد .به
آهستگی چند قدم به سوی او برداشتم ،همینطور که در مقابل او ایستاده بودم ،بارهای من به معنای واقعی کلمه از طرف
من به طرف بدن او پرواز می کردند .من قادر نبودم کلمه ای به زبان بیاورم.
حیرت من زمانی بیشتر شد که بابا با لبخند دوباره به من گفت :چارلز ،حال سنگین ترین بارهایت را برای من بیاور.
مسلما این فراتر از باور من بود ولی در این مرحله ،یک احساس تسلیم در درون من عمیق تر شد و من متوجه شدم که
ل خالص کردن من است از تمامی تنگناهای غمناک و بارهای سنگین زندگی ام که دائما مرا به عمق تاریک
او در حا ِ
تنگدلی و دلسردی می کشانند.
بدن او ساکن و بی حرکت ،و امواج درخشانی که در پشت آنها ستون های رنگارنگ نور وجود داشت همواره به بیرون می
تابیدند و لبخند شیرین او نیز بر جای خود باقی بود .فهمیدم که هیچ شکی در مورد ماموریت او وجود ندارد .متوجه
ن وزن بود و دوباره از
دستهایم شدم که حامل باری به مراتب سنگین تر بودند ولی در کمال تعجب آن با ِر سنگین ،بدو ِ
دوش من به سرعت به طرف فرم او کشیده می شد .در آن لحظه من آزادی عمیقی را در خود تجربه کردم و از فضل و
رحمت او صلح و آرامش به من عطا شد.
ق مسلم شماست ،نه محدود بودن .فقط
در مورد "دارما" )درستکاری( و باالترین آزادی ،بابا به ما می گوید :آزاد بودن ،ح ِ
آن زمان که شما در راهی که توسط دارمای نامحدود کیهانی روشن شده باشد قدم بر می دارید ،واقعا آزاد هستید .اگر از
آن نور منحرف و یا دور شوید ،محدود شده و گرفتار می شوید .در بعضی از افراد این شک ممکن است بوجود آید که
چگونه دارما که بر افکار و گفتار محدودیت می گذارد و تنظیم و کنترل می کند ،می تواند یک فرد را آزاد کند" .آزادی"
نامی است که شما به نوع خاصی از اسارت ها می دهید اما آزادی واقعی زمانی به دست می آید که توهم ،هم هویت
شدن با بدن و حواس و هیچ نوع بندگی به دنیای بیرون وجود نداشته باشد.
از کتاب "معشوق من" نوشتٔه چارلز پن
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اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ
آموزشهای معنوی سایی زیر بنای اولیه حرکت عظیمی در جهت برقراری دوبارٔه درستکاری )دارما( در جهان
است ...هدف این برنامه درسی آن است که نسلی از دختران و پسران را بار آورد که از ضمیر آگاهی پاک و
روشنی برخوردار باشند .مفاد برنامه درسی فعلی آنقدر اهمیت ندارد .بوجود آوردن فضایی که در آن عادات
شریف و ایده آل رشد کنند و میوه و بار دهند مهم است.
بابا ،کمپ آموزش معلمی بال ویکاس ۱۹۷۸/۶/۶

آموزشهای معنوی سایی به معنای کلمه به کلمه ،یعنی "شکوفایی کودک" .بال ویکاس نام قدیمی آموزش های
معنوی سایی ) (SSEمی باشد که کودکان را تشویق می کند با حقایق کهن یا ساناتانا دارما که ساتیا سای بابا
از طریق زندگی و پیامش نمونه ای از آن است ،آشنا شوند .در این آموزش از طریق درس ها و مثال هایی
اهمیت زندگی و پیام سای بابا نشان داده شده است تا کودکان بتوانند آنها را تمرین کنند.
ﺑﻴﺪار ﻛﺮدن ذات اﻟﻬﻲ دردرون
هدف اولیه این برنامه ،شکوفایی کیفیت های الهی نهفته درون هر کودک است.
در کالس های مرکز آموزش سایی ،رفته رفته آگاهی از الهیت درون بیدار می شود و این امر با تاکید بر روی
ارزش های انسانی اصلی یعنی حقیقت ،درستکاری ،عشق ،صلح و عدم خشونت انجام می پذیرد.
٢٥
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

این آموزش روندی است که ساتیا سای بابا به عنوان دانشی که از درون برمی خیزد از آن سخن می گوید .یکی از
ص خود معلم )مرد یا زن( است .معلم مرکز آموزشهای معنوی سایی باید
مهمترین فاکتورها در این روند ،شخ ِ
نمونٔه زنده ای از ارزشها و فضیلت های درس داده شده ،باشد .در کالس های مرکز آموزش معنوی سایی روند
کاری بر مبنای تعریف کردن داستان به ویژه در مورد زندگی خردمندان ،مقدسین و شخصیت انسان های با تقوا
در کشور زادگاهشان است .اضافه بر این ها ،کالس های مرکز آموزشهای معنوی سایی از تکنیک های ویژه ای
برای آموزش های معنوی استفاده می کند .مانند از حفظ کردن دعاها ،خواندن آوازهای الهی ،تکرار نام خداوند،
نشستن در سکوت ،گوش فرا دادن به داستان ها ،شرکت در فعالیت های گروهی و تمرینات روزمرٔه اصول اخالقی.
ن همٔه
درس های سای بابا به کودک نشان می دهد که خو ِد حقیقی او آتما )ذات الهی( است و یگانگی در نها ِ
آفرینش وجود دارد .بنابراین ،وجه مشترکی همٔه انسان ها را با یکدیگر متحد و متصل می کند .با یک چنین
درکی کودک می تواند با شفقت و عشق به همه رشد پیدا کند.
ﭘﻨﺞ ارزش اﻧﺴﺎﻧﻲ
برای کمک به کودکان برای درک یگانگی که در نهان آفرینش وجود دارد ،به آنها یاد داده می شود که مبنای
اعمالشان باید بر حقیقت استوار باشد ،به همٔه ادیان احترام بگذارند ،به بشریت خدمت کنند و زیر بنای زندگیشان
را بر روی  ۵ارزش اصولی یعنی حقیقت ،درستکاری ،صلح ،عشق و عدم خشونت استوار کنند .ساتیا سای بابا ما را
ت الهی خود از یکدیگر جدا ناپذیرند و به یکدیگر وابسته اند ،اما فقط برای
مطمئن می سازد که پنج ارزش در ذا ِ
اهداف آموزشی او آنها را از یکدیگر جدا نموده است .ارزش های بی شمار دیگری وجود دارند که به طور تنگاتنگ با
این پنج ارزش در ارتباط هستند .به عنوان مثال صداقت و خلوص نیت به ارزش اصلی حقیقت مربوط می شوند.
از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ و ﺳﺮﭘﻮﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎ
همینطور به کودکان ششمین ارزش که از خود گذشتگی است نیز درس داده می شود و به آنها یاد داده می
شود که صرفه جویی کنند ،از اسراف بپرهیزند و به طور خردمندانه از سرچشمٔه الهی زمان ،پول ،غذا ،انرژی و
دانش استفاده نمایند .دست یابی به چنین اموری فقط از طریق محدود کردن خواسته ها امکان پذیر می شود.
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻔﻴﻒ و ﺑﺎﻓﺖ اﺧﻼﻗﻲ
همانطور که کودک رشد پیدا می کند ،کاراکتر و شخصیت او نسبت به خانواده ای که در آن است ،دوستانش و
جامعه اش گسترش می یابد.
سای بابا می گوید :اولین جزء الزم برای ساختن شخصیت خوب ،اعتماد به نفس است .اعتماد به نفس زیر بنایی
ق
است که خصوصیات خوب دیگر بر مبنای آن شکل میگیرند .معلمین مرکز آموزش های معنوی سایی از طری ِ
به کارگیری انواع مثال ها به کودکان کمک می کنند که این اعتماد به نفس را بدست آورند.
٢٦
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

اضافه بر آن باید معلمین هدفشان این باشد که
کیفیت و بافت اخالقی بسیار باالیی را در
کودکانی که به آنها اعتماد کرده اند ،بوجود
آورند.
برخی از این صفات؛ ایمان به خداوند ،انجام رفتار
درست ،احترام به پدر و مادر و معلم ،راه حل
های صلح جویانه در کشمکش های شخصی و
پرورش آرامش درون می باشد.
علل بیماری های اجتماعی را باید در مسائل
روحی جستجو کرد نه در مسائل اقتصادی،
سیاسی ،عقالنی ،تحصیلی یا در حوزٔه اجتماعی....
یکی از اهداف مدارسی که من تأسیس می کنم
این است که به مردم و دولت ضرورت این کار
مهم و همینطور راه های به اجرا در آوردن چنین
کاری را نشان می دهد .نقشٔه فعالیت الهی من
این است که برای جوانان آموزشی را ترتیب دهم
که در مدت زمانی که آگاهی آنها پرورش می یابد ،احساسات و انگیزه آنها نیز پاک و منزه شوند و آنها را به
انضباط جسمی و ذهنی مجهز نمایند تا بتوانند به آن چشمٔه آرامش و سرور که در قلبشان است ،دست پیدا
کنند.
طبیعت و ذات واالی آنها باید از طریق درس خواندن ،دعا کردن ،دیسیپلین معنوی و تماس حاصل کردن با
خردمندان ،قدیسین و قهرمانان زن و مرد الهی سرزمین شان پرورش یابد و تشویق به شکوفایی شود .باید آنها
در مسیر اعتماد به نفس) ،رضایت از خود( ،از خود گذشتگی و آگاهی از خود درونی قرار گیرند.
بابا ،آنانتاپور ۱۹۶۹/۱۱/۷

ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﺑﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و واﻟﺪﻳﻦ
چون در موسسه های آموزشی موجود ،متدها و روش های به کار گرفته شده قادر به پاکسازی ذهن ها و قلب ها
نیستند ،کالس های آموزش های معنوی سایی )بال ویکاس( را با این دیدگاه شروع کردیم که از کودکان در

٢٧
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

هنگام کودکی و نوجوانی مراقبت کنیم و آنها را آماده سازیم تا به جوانانی با ذهن های خالص و قلب های پاکیزه
تبدیل شوند.
بابا ،سخنرانی مربوط معلمین ،آموزش های معنوی سایی

کودکانی را که شما راهنمایی می کنید و الهام می بخشید رهبران آیندٔه این کشور خواهند شد .تقوا و فضیلتی را
که به آنها پیوند می زنید ،پندها و راهنمایی هایی که برایشان فراهم می سازید و مثال هایی را که برایشان می
ش رو تغییر می دهند.
زنید در حافظٔه آنها حک می شوند و چشم انداز و رفتار آنها را در روزهای پی ِ
بابا ،راجاموندری ۱۹۷۴/۳ /۱

در این برنامٔه درسی به کودکان آموزش دهید که به پدر و مادرشان احترام گذاشته و حرمت آنها را نگه دارند.
این اولین مسئولیت آنهاست .یعنی یک تشکر ساده از کسانی که وسیله و اشیاء الزمه استفاده در این دنیا را
برایشان مهیا کرده اند.
ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
ت با تقوا و پرهیزکار باشد .شخصیت ،اقتدار و توانایی است .همٔه دین ها
هیچ دانشی نمی تواند باالتر از شخصی ِ
تکیه بر نیازهای مشترک دارند نه به عنوان شرایط خاص اعتقادی شان ،بلکه به عنوان پایٔه زندگی معنوی و رفتار
فردی .آنهایی که زندگی شان را در امتداد این خطوط هدایت می کنند هیچگاه صدمه نمی بینند و به آنها لیاقت
و شایستگی معنوی عطا خواهد شد .تقوا در همٔه مراحل موثرترین وسیله در پاکسازی وجدان درونی است زیرا
فرد را وادار می کند تا کشف کند که چه کاری را باید انجام دهد و چگونه باید آن را انجام دهد.
بابا

بازگشت ارزش های اخالقی هم اکنون اینجاست و وجود دارد و در هر لحظه در حال رشد کردن و بزرگ شدن
است .حقیقتا بازسازی بشریت بر اساس زیر بنای معنوی و اخالقی امروزه نگرانی و دغدغه جهانی است.
بابا ،مَدرَس ۱۹۶۱/۴/۲۳

شخصیت کودکان باید محکم و پاک و منزه ساخته شود .همٔه اعتماد به نفس و شجاعتی که آنها نیاز دارند تا به
جوانانی خوب ،صادق و رو راست و متکی به خود تبدیل شوند را به آنها اعطا کنید.
بابا ،آنانتاپور ۱۹۶۶/۴/۱۸

در ذهن هایشان خصوصیات اصلی و ارزش های انسانی زندگی مانند عشق به خداوند و ترس از گناه ،احترام به
افراد مسن ،اطاعت از پدر و مادر و راستگویی را حک کنید .به آنها آموزش دهید که عادات پاک و منزه را پرورش
دهند و آنها را از اهمیت سالمتی و بهداشت آگاه سازید.
بابا

٢٨
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

هدف ما این است که ذهن کودکان را طوری شکل دهیم که از طریق عادات و رفتار ایده آل تغییراتی عمده در
کودکان بوجود آوریم ،نه صرفا بار آنها را با اطالعات سنگین تر کنیم.
بابا ،سخنرانی برای معلمین

امروزه به جوانانی که قادر به فداکاری و ایثار باشند بیش از پیش مورد نیاز است .تنها این هم کافی نیست .ما به
جوانان شجاعی نیازمندیم که بتوانند به جهان ،همه جا حاضر بودن الهیت را اعالم کنند .اجتماع به جوانانی
احتیاج دارد که با شجاعت در برابر موقعیت هایی که از عدم عدالت ،عدم محبت و عدم ترحم برمی خیزند،
بایستند و با آنها مقابله کنند .ما به جوانانی
احتیاج داریم که نه تنها برای بهره گیری
های دنیایی و مادی کوشش می کنند بلکه
اهمیت به سزایی هم به مسائل معنوی و
اخالقی می دهند .ما به جوانانی نیاز داریم
که آماده اند که هرگونه تقلید و عقاید
خودخواهانه را رها کنند و بتوانند به جامعه
بدون هیچگونه منیتی خدمت کنند .ما به
جوانانی نیاز داریم که با تکیه بر تجربیات
خودشان به دیگران اعالم دارند که الهیت
درونی )آتما( مهمترین جنبٔه زندگی می
باشد.
بابا۱۹۷۷ ،

ﻫﻤﺔ ادﻳﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ
ارزش های یکسان همٔه دین ها را آموزش
دهید .مثال" به کودکان گفته هایی از انجیل
و اهداف مسیحیت را درس دهید .همینطور
از نوشته های مقدس دین زرتشت ،بودایی،
اسالم و دیگر ادیان استفاده کنید تا آنها را با اهداف و کمال مطلوب این ادیان آشنا سازید .بعالوه ،داستان هایی
که از نوشته های مقدس همه ادیان هستند را برایشان تعریف کنید .هیچ دینی را کوچک نکنید یا هیچ یک از
ادیان را برجسته تر نشان ندهید .شخصی پیشنهاد داد که باید همه از کتاب گیتا به کودکان آموزش دهند .این
دیدگاه غلط است .البته اگر خو ِد کودک این عالقه و پشتکار را نشان دهد نباید راهش را مسدود کرد .با روشی
شیرین و ساده آموزه های هر یک از ادیان را به آنها نشان دهید" .مذهب عشق" توسط عشق و با هماهنگی ،همه
٢٩
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

ادیان را در هم می آمیزد .مریدان مذاهب دیگر ممکن است احساس کنند که "مذهب عشق" بر خالف مذاهب
خودشان است ،اما ما نمی خواهیم که چنین احساسی بوجود آید .مذهب ما تمامیت است ،حاصل جمع است .ما
نباید دیدگاه خود را محدود یا منحصر به یک عقیده بخصوص بکنیم.
بابا ،کنفرانس همه معلمین آموزش های معنوی سایی درهندوستان ۱۹۷۹/۱۱/۲۱

مطرح کردن این سوال که آیا برنامٔه آموزش های الهی سایی برای کالس های همٔه ادیان برنامه ریزی شده یا
فقط برای کودکان دین هندو ،نشان دهندٔه آن است که شما زیر بنای مذهب هندو را درک نکرده اید .فقط یک
مذهب وجود دارد ،بخاطر بسپارید و آن مذهب عشق است ،فقط یک طبقه وجود دارد و آن طبقه انسانیت است.
شما باید مراقب باشید تا کوچکترین اثری از اختالف در زیربنای ادیان ،طبقات اجتماعی ،عقیده و مرام ،یا رنگ
پوست را در کالس های آموزش های معنوی سایی نپرورانید.
همه دانش آموزان را در آموزش ها و الهامات به طور مساوی شرکت دهید و سهیم کنید .داستان ها را از نوشته
های مقدس همٔه ادیان انتخاب کنید تا کودکان را به ارزش های یک زندگی خوب عالقمند کنید.
با آنها از قهرمانان اخالقی و معنوی و مقدسین همٔه ادیان سخن بگوئید .همٔه این داستان ها از یک منبع و مُهر
واحد برمی خیزند .هیچ نوشتٔه مقدسی خشونت را تشویق نکرده و راه و رسم زندگی را بر اساس غیر حقیقت بنا
نکرده است .همٔه ادیان حقیقت ،درستکاری ،صلح ،برادری و عشق را می ستایند .همٔه انسان های مقدس تجلی
خدمت ،شفقت و عدم وابستگی بوده اند.
بابا ،راجاموندری ۱۹۷۴/۳/۱

آﻣﻮزش ارزش ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ

)(EHV

آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺳﺎﻳﻲ و آﻣﻮزش ارزش ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ساتیا سای بابا اعالم کرد که از نظر سازمان شری ساتیا سایی ،آموزش های معنوی سایی و آموزش ارزش های
انسانی دو بال یک پرنده اند و اهدافشان یکی هستند .آموزش های معنوی سایی برای خانواده های مریدان بابا
طراحی شده و ارزش های انسانی محور اصلی برنامٔه درسی آموزش های معنوی سایی می باشند .درخارج از
مراکز ساتیا سای بابا ،برنامٔه آموزش ارزش های انسانی همگانی ،اصول تدریس بر اساس ارزش ها را برای عموم
بچه ها با گذشته های متفاوت در محله ها و مدارس ارائه می دهد .برنامه آموزش ارزش های انسانی بر روی پنج
ارزش اصلی ،رفتار با تقوا ،برادری انسان ها و اتحاد دین ها ،نظم شخصی و زندگی همراه با خدمت بدون منیت
تمرکز بسیار زیادی دارد .از طرف دیگر ،آموزش های معنوی سایی عالوه بر اینکه همٔه جنبه های آموزش ارزش
های انسانی را در بردارد همینطور به تمرین های معنوی درونی مانند دعا ،مدیتیشن ،آوازهای الهی و تکرار نام
خدا نیز اهمیت می دهد.

٣٠
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

گاهی اوقات ممکن است احساس شود که تفاوتی میان آموزش های معنوی سایی و برنامٔه آموزش ارزش های
انسانی بوجود آورده ایم .باید یادمان باشد که هیچگونه تفاوتی بین این دو نیست .هنگامی که کودک تحت تعلیم
برنامه آموزش های معنوی سایی قرار می گیرد ،سعی کنید که به او درس هایی هم از برنامه ارزش های انسانی
بدهید .این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند .آنها در مقابل یکدیگر نیستند .آنها مانند دو چرخ یک گاری یا دو
بال یک پرنده اند .فقط در آن هنگام ممکن است بتوانید توازن را برقرار کنید و فقط در آن هنگام است که این
سفر می تواند هموار و نرم انجام شود.
بابا ،بهار ۱۹۸۴

آموزش ارزش های انسانی به مفهوم آشنایی و هماهنگ کردن بین قلب ،سر و دست می باشد .ما می گوئیم
درس مناسب برای بشریت درک کلمه انسان است .یعنی سر ،قلب و دستان باید با یکدیگر همکاری داشته و در
هماهنگی باشند .هیچ ارزش انسانی باالتر از این وجود ندارد .سعی نکنید که از آموزش ارزش های انسانی
اسطوره بسازید و تبلیغات بیآفرینید .افکار ،کالم و عمل باید در یک راستا باشند .اگر چنین نباشند ارزش های
انسانی ناپدید می شوند و انسانیت سقوط می کند.
بابا ،سخنرانی در مورد مستحکم کردن آموزش ارزش های انسانی ۲۰۰۰/۹/۲۹

فرد به عنوان یک انسان به دنیا آمده تا بتواند شادی جاودانٔه آگاهی و ذات الهی در درون خود را کسب کند .به
انسان در زبان انگیسی  m-a-n, manگفته می شود .این معنی درونی پر اهمیت ،در واقع مفهوم و معنی
کلمٔه انسان است m :مایا است یعنی توهم را رها کن a .یعنی نگاهی به آتما یا الهیت درون خود داشته باش.
 nیعنی به نیروانا و آزادی دست پیدا کن .این زندگی انسانی به ما هدیه شده است تا در جستجوی بدست

آوردن این سه تالش کنیم.
بابا۲۰۰۱/۷/۴ ،

حکومت های دنیوی مایل نیستند که ساناتانا دارما )خرد جاودانه( را به کودکان و نوجوانان تدریس کنند ،با
اینکه این اصول کاربرد جهانی دارند و بر ضد هیچ مذهب خاصی هم نیستند .می گویند که این انجمن و آن
انجمن دوره های آموزش اخالقی را برای کودکان پیشنهاد می کند .در حالیکه اگر این دوره ها بر روی الهیت
ش خر ِد جاودانه به هدر می رود .همینطور باید کالس های
ی جان بخ ِ
درون تکیه و تمرکز نکنند بیشتر نیرو ِ
مداومی در مورد انضباط در مدیتیشن برای جوان ها گذاشته شود که آنها عمق وجو ِد خودشان و توانایی های بی
پایان آن را برای رسیدن به صلح و شادی درون کشف کنند.
بابا ،پراشانتی نیلیام ۱۹۶۴/۱/۱۴

ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ارزش ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
باز دوباره می گویم که ارزش های انسانی باید به کودکی آموزش داده شود که تا اندازه ای از درک و فهم
برخوردار شده است .اگر شما ارزش های انسانی را به کودک هشت ،نه ساله ای درس دهید او نمی تواند این
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ن ده ،یازده سالگی از طریق داستان ها و مثل هایی که حاوی پیام های
اصول انتزاعی را درک کند .بنابراین تا س ِ
اخالقی هستند ارزش ها را به کودکان آموزش دهید .هنگامی که آنها کم کم از این سنین خارج شدند و وارد
نوجوانی گشتند آنگاه برنامه ارزش های انسانی را مانند دارو به آنها بخورانید.
بابا ،بهار ۱۹۸۴

 educareﻳﻌﻨﻲ داﻧﺸﻲ ﻛﻪ از درون ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد و اﺻﻮل آﻣﻮزش
آموزش دو جنبه دارد :جنبه اول آن به آموزش دنیایی مربوط می شود که چیزی نیست مگر جمع آوری
اطالعات و دانش کتابی .در دنیای مدرن ،اشخاص بسیاری را می توان یافت که در این جنبه از کیفیت باالیی
برخوردار شدند .جنبه دوم آموزش  educareنام دارد که به ارزش های انسانی مربوط می شود .کلمه
 educareیعنی "بیرون آوردن آن چیزی که در درون است ".در اعماق درون هر انسانی ارزش های حقیقت،
درستکاری ،صلح و آرامش ،عشق و عدم خشونت وجود دارند .کسی نمی تواند آنها را از بیرون کسب کند ،آنها
باید از درون برخیزند .ولی انسان ها ارزش های انسانی را به فراموشی سپرده اند ،بنابراین نمی توانند آنها را ابراز
کنند Educare .یعنی بیرون آوردن ارزش های انسانی .معنی بیرون آوردن ارزش های انسانی این است که
آنها را به عمل تبدیل کنیم و در اعمالمان نشان دهیم.
بابا۲۰۰۱/۷/۴ ،

رنگین کمانی که در آسمان است از شکسته شدن یک نور سپید توسط قطره های باران تشکیل شده است .این
نشانگر آن است که در طبیعت ،تعدد و تکثر از طریق منشور ذهن تشکیل می شود .گوناگونی پنج عنصر در
آفرینش ،سرچشمه اش در نور پاک الهیت درون است .آشکار شدن چنین حقیقتی دانشی است که از درون به
بیرون می آید.
بابا

تمام مقاله های باال از کتاب های زیرجمع آوری شده اند:
تعلیمات معنوی سایی
مطالب آموزشی برای معلم ها
کنسول مرکزی ساتیا سای بابا در ایاالت متحده آمریکا
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تدریس ارزش های انسانی مهم ترین و بهترین اتفاقی بود که در طول سال های شغلی من رخ داد .با راهنمایی
های ساتیام عزیز و دلگرمی هایی که او به من در این کار داد توانستم راه هایی را پیدا کنم که از طریق آنها خود
را برای دادن چنین آموزش هایی آماده کنم .با چنین رحمت بزرگی که همراه من شد همه چیز در وقت مناسب
خود و بهتر از آن چیزی که در مغز من می گنجید انجام گرفت .اولین جلسه ای که سر کالس های ارزش های
ل پروسه مغز ،کمی نگران بودم زیرا در آموزش ارزش های انسانی نمی توان
انسانی حاضر شدم طبق معمو ِ
کالمی را کم یا زیاد گفت .باید واقعا در همان محدوده قدم برداشت .خالصه بعد از توضیحی که راجع به
مدیتیشن مورد نظرم دادم همه چشم هایشان را بستند و اولین کار من شروع شد .پس از اتمام مدیتیشن همه
مات و مبهوت به من نگاه می کردند .نمی توانستم بفهمم آیا تعجب کرده اند یا از آن لذت برده اند .به خودم
گفتم چون من این مدیتیشن را به زبان دیگری غیر از زبان مادریشان انجام دادم احتماال گیج شدند .ولی من
اشتباه می کردم .همان جا با پرسیدن چند سوال متوجه شدم که همه بچه ها روند این کار را خوب درك کرده
اند و من در همان جلسه اول اولین درس خود را یاد گرفتم و آن این بود" :حقیقت به ابزار زبان نیاز ندارد ".در
این برنامه درسی با تعریف کردن داستان هایی به کودکان نشان داده می شود که جوهر وجودشان چیست و
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اینکه همه چیز در درون خودشان است .هیچ وقت معلم چیزی را به کودك تحمیل نمی کند بلکه آن خو ِد کودك
است که از ال به الی داستان ها نگاه درست را پیدا می کند و فقط معلم او را به آن طرفی که حقیقت وجود دارد
متمایل می کند.
کودکان بسیار ساده تر از ما حقیقت را می پذیرند .قدرت انتخاب راه درستشان فوق العاده است .همانطور که
ساتیام عزیزمان همیشه می گوید صفحه سفیدشان هنوز از باورهای بیرون خط خطی نشده است .آنها هنوز
خیلی با درون خود نزدیك هستند .کودکان وقتی داستان هایی را راجع به هر یك از  ۵ارزش انسانی می شنوند با
اشتیاق مایلند که درك و تجربیات خودشان را نسبت به آن ارزش بیان کنند .وقتی درسی از عشق و محبت داده
می شود آنها عجله دارند که فوری مشکالت خود را با دوستانشان حل کنند .منیت هنوز در آنها قوی نشده است.
داستان های مربوط به عشق و فداکاری قلبشان را گرم می کند .باور نمی کنید که پس از شنیدن داستان ها
چگونه دلشان می خواهد که وسایلشان را با دوستانشان تقسیم کنند و چگونه می خواهند از هر فرصتی برای
نشان دادن عشق ،کمك ،همدلی و همفکری استفاده کنند.
در یکی از کالس هایی که می دانستم کودکان با هم مشکالت فراوانی دارند داستان زیبایی از عشق به یکدیگر را
انتخاب کردم و آن را با آب و تاب برایشان تعریف کردم .در حین داستان همه آنهایی که با هم مشکل داشتند
مرتبا زیر چشمی به هم نگاه می کردند .انگار داستان برایشان پیام های زیادی در بر داشت .پس از اتمام داستان
وقتی کلی همه روی آن بحث کردند و نظرات خود را گفتند پیشنهاد کردم که اگر مایل هستند یکدیگر را در
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آغوش بگیرند  .باید بودید و می دیدید که چه صحنه با شکوهی در جلوی چشمانم شکل گرفت .همه کسانی که
یکدیگر را مسخره می کردند و گاهی به هم آزار می رساندند یکدیگر را محکم در آغوش گرفته بودند .انگار هیچ
گذشته ای را با هم تجربه نکرده و همیشه با هم رفیق بوده اند وآنجا بود که من به عنوان یك بزرگسال ،درس
بخشش و از خودگذشتگی را از آنها آموختم .در یکی دیگر از کالس ها که هیچگاه آن را فراموش نمی کنم وقتی
جلسه را با مدیتیشن نور شروع کردم بالفاصله بعد از پایان یافتن مدیتیشن کودکی دستش را بلند کرد و گفت:
من می دانم آن نور چیست .من به آن خدا می گویم و من هم چون عکس العملی نباید نشان می دادم لبخند
می زدم .فورا کودك دیگری دستش را بلند کرد و گفت :اما من چیز دیگری را درك کردم .من در حین مدیتیشن
احساس کردم که یك من دیگر در من وجود دارد که هیچ ارتباطی به بدنم ندارد و این حرف یك کودك هشت
ساله بود .من شگفت زده اما در ظاهر بسیار خونسرد به حرفهایشان گوش می دادم .چند روز بعد کودکی در
حیاط مدرسه جلویم را گرفت و بسیار آهسته در گوشم گفت :دیشب پدر و مادرم دعوای سختی با هم داشتند.
هر کاری می کردم آرام نمی گرفتند باالخره داد زدم و گفتم خواهش می کنم به خاطر من فقط چند دقیقه
چشمانتان را ببندید و هر کاری را که می گویم انجام دهید و من مدیتیشن نور را برایشان انجام دادم .پس از
تمام شدم مدیتیشن ،واقعا اثری از لجبازی در آنها نبود و آرام شده بودند .ماد ِر همان کودك را در کنار د ِر
مدرسه دیدم و به من گفت :دیشب فرزندم کمك بسیار بزرگی به ما کرد.
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من خاطرات فراوانی از این کالس ها دارم که اگر بخواهم همه آنها را بنویسم کتاب پر برگی می شود .اما به
جرات می توانم بگویم که من هم همزمان با بچه ها یاد می گیرم و تمرین می کنم .زیرا کودکان باهوشند .همه
را زیر نظر می گیرند ،نمی توان چیزی را به آنها بگوییم و بعد خودمان کار دیگری را انجام دهیم .حداقل باید با
آنها روراست باشیم و بگوییم که ما هم در حال یادگیری و بزرگ شدنیم و ما هم باید مدام تمرین کنیم .امروزه
اثر دنیای بیرونی که در غالب تلویزیون و گیم و کامپیوتر می باشد برروی بچه ها بسیار زیاد است و با سرعت
عجیبی آنها را به سمت خود می کشد .به بچه ها یاد می دهند که در گیم ها با فشار چند دگمه مملکت ها را
تسخیر کنند و انسانها را نابود کنند .این است پیام اغلب گیم ها و بازی هایی که ما با اشتیاق برای فرزندانمان
می خریم و گاهی خودمان هم با آنها بازی می کنیم .ما گاهی خشونت را با دستان خودمان ترویج می دهیم.
بیاییم به هم کمك کنیم و برای فرزندانمان به جای دنیایی تاریك و خشن و بی اعتماد ،مکانی سرشار از حقیقت،
عشق ،صلح ،درستکاری و عدم خشونت را به ارث بگذاریم تا ما هم مقداری در این پیام مقدس معلم معنویمان
که می گوید" :زندگی من پیام من است" سهیم باشیم.
با بوسه بر پاهای نیلوفرین حقیقت
پانته آ
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ﻓﻘﻂ ﺳﻜﻮت ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
با عشق به آرامشی که در سکوت درون و برون است و برای رحمتی که هیچگاه مرا تنها نگذاشت .در زیر خاطراتی است که من
چند هفته بعد از بازگشتم از هندوستان در دفتر خاطراتم نوشتم.
با عشق،
ناتاشا

پراشانتی نیلیام مرا به "خود"م بازگردانید و آن
رحمت بیکرانی که با من در طول زندگی ام
حضور داشته است را به من یادآوری کرد .در
ابتدا انتظارات و خواسته های بیشماری داشتم،
مانند مصاحبه خصوصی با سای بابا ،خلق کردن
اشیاء ،تماس نزدیک و معجزاتی که بتوانم با
چشم خود ببینم تا بتوانم به درون خود فرو روم
و آنگاه باور کنم .ولی به جای آن من به درون
هدایت شدم تا به یاد بیاورم که من همیشه باور
داشته ام و به عناوین مختلف همواره رحمت با
من بوده است و همه آن توجهی که به آن نیاز
دارم همیشه با من خواهد بود .برای سال های
بسیاری ایدٔه خداوند را نمی پذیرفتم ،زندگی
برایم بسیار سخت بود و مدام می پرسیدم که
چگونه خداوند اجازه می دهد که اینگونه
مشکالت اتفاق بیافتد ،پس در اینصورت خدایی
وجود ندارد .ولی در اتاقی ساده و ساکت در آشرام ،بطور غیر مترقبه ای خداوند به زندگی ام باز گشت .ناگهان سال هایی
ن خداوند ،بر من سرازیر شد و دوباره در قلبم شکوفا گردید .بعد از
که خداوند را باور داشتم ،اعتما ِد به "تمام قدرت" بود ِ
ده سال دیدم و احساس کردم که خداوند حقیقت دارد ،با این تفاوت که حال او خیلی بیشتر از آنچه من تصور کرده و یا
تجربه کرده بودم ،حقیقت دارد .بسیار دشوار و یا شاید کامال غیر ممکن باشد که با کلمات بشود آن را بیان کرد زیرا
نسبت دادن کلمات برای تشریح کردن خداوند آن ًا باعث برداشت غلط و اشتباه از آن حقیقت پایداری که می خواهم
بگویم می شود .در اینصورت فقط سکوت می تواند حقیقت را بازگو کند .فقط سکوت آرامش می آورد و فقط سکوت،
خداوند را نشان می دهد .این چیزیست که من در پراشانتی نیلیام درک و دریافت کردم .سکوتی که همیشه در درون
سکنی دارد.
 ۲۲ژانویه ۲۰۱۱
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مراقبه کردن در ایوان مندیر مانند هر محلی ،توخالی نیست .محلی است که من سعادت لذت بردن در آنرا
داشتم .در این مکان متبرک ،شادی همه جا و همه چیز را در برگرفته است .جاییست که بدون تردید با هر
نفسی که به درون می رود خوشحالی احساس می شود زیرا انسان می داند که در درگاه خداوند است.
بودن در پیشگاه خداوند ،خصوصا زمانی که برای یک لحظه چشم به چهره شری ساتیا سای بابا روشن می شود
که مانند چوپانی دلسوز مشغول رسیدگی به گلٔه گوسفندانش می باشد ،خوشحالی را به حد اعال می رساند .در
اینجاست که باالترین آرامش بطور شگفت انگیزی در قلب ،عمیق تر خانه می کند و زمان ابدی احساس می
شود .شخص می داند که در مکانی است که تمام عمر برای آن حسرت خورده و دلتنگ بوده است .بله ،ایوان
مندیر در پراشانتی نیلیام مکانی بسیار مقدس است .انسان دقیقا می تواند تصور کند که چگونه اتفاقات فوق
العاده ای در این مکان رخ می دهد .مکانی که جای پای مبارک خداوند در آن نقش بسته است .مکانی که
مریدان ،باالترین مرحلٔه شعف و خوشی را احساس کرده و آرزوهایشان برآورده می شود .من ایمان دارم که در
این ایوان متبرک هر روز معجزاتی شیرین و زیبا رخ می دهد ،زیرا خداوند تمام آرزوها را می داند و اغلب برای
خوشحالی ما با رحمت بیکرانش ،آنان را برآورده می سازد.
آن روزهای پر عظمت که صرف جستجو در درون می شد و برای من خیلی عزیز هستند  ،چند روز قبل از تولد
پنجاه و پنج سالگی بابا بود .زیرا در آن روزها قادر به ستایش خداوند در درگاه خودش موقع خواندن باژان در
مندیر بودم.
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آن روزهای عزیز در نوامبر سال هزار و نهصد و هشتاد ،تمام دنیا نمایندگان خود را برای کنفرانس جهان سوم و
تولد بابا فرستاده بودند .باران رحمت الهی بابا به صورت هدایا بر من و بقیه مردم می بارید .خیلی وقت بود که
انتظار یک چنین روزی را کشیده بودم .آخرین باری که در حضور جسمی و مبارک بابا بودم ،پنج سال پیش در
تولد پنجاه سالگی او بود .در آن صبح زیبا و آفتابی مکانی برای نشستن در مندیر پیدا کردم و نگاهی به ساعت
مچی خود انداختم ،ساعت  ۱۰:۰۴بود .بی اختیار با انگشت یک قلب روی زمین کشیدم .فاصله بین ردیفی که
من در آن نشسته بودم با ردیف جلو خیلی کم بود ،فقط به اندازه ای بود که آن را به عنوان یک راهرو به محل
نشستن دانشجویان دانشگاه بابا وصل کرده بود .دانشجویان در سکوت کامل در صف های مختلف نشسته بودند.
در آن هنگام به یاد آوردم که چه سال هایی در فکر و رویای دیدن معشوقم بابا بوده ام.
در آن موقع آرزویی کردم و زیر لب به سوامی گفتم" :سوامی ساعت  ۱۰:۰۴دقیقه است ،شماره  ۱۰:۰۸شماره
مقدسی است و آرزوی من این است که تو پای مبارکت را روی قلبم بگذاری".
در آن لحظه بابا در معرض دید نبود و من نمی دانستم که آیا او هنوز در مندیر است و یا مشغول دادن دارشان
است .برای چند لحظه خواهشی که در دلم از سوامی کرده بودم از خاطرم محو شد که ناگهان جنب وجوشی
بین مریدان به راه افتاد و از گوشه چشم لباس نارنجی بابا را دیدم که از انتهای ایوان به طرف مندیر می آمد.
بابا نزدیک یک د ِر کنده کاری شده و زیبا مکث کرد .او به آرامی چرخی زد و شروع به راه رفتن در بین دو ردیف
از مریدان کرد و به من نزدیکتر و نزدیکتر می شد .در آن وقت چشمانم به قلبی که کشیده بودم افتاد .لحظه ای
بعد پاهای مبارکش در میان آن قلب قرارگرفت .در آن لحظٔه گرانبها به پاهای مبارکش دست زدم و با انگشتانم
لباسش را به آرامی لمس کردم .سپس بابا به آرامی از پله ها به سمت دانشجویان رفت و من تمام وجودم سرشار
از عشق او بود .بالفاصله نگاه سریعی به ساعت مچی ام انداختم که  ۱۰:۰۸دقیقه را نشان می داد .بابا می گوید
که تمام دعاها جواب داده می شوند ،این یک قانون است .من هیچگاه در این گفته تردیدی نداشتم ،خصوصا بعد
از آن صبح زیبا در ماه نوامبر که او عشق و برکت خود را به من عطا نمود.
از کتاب "معشوق من" نوشتٔه چارلز پن
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رﻓﻴﻖ ﻣﻦ" ،ﺧﺪا"
در یک روز گرم در زمستانی سرد ،در دهکده ای واقع در جنوب هندوستان ،نگاهم به نگاه "او" افتاد .نگاهش و چشمانش تا عمق
وجودم و حتی فراتر از آن را خواند .قلبم را لمس کرد و وجودم را از احساسی ناشناخته لبریز کرد .هیچ تصور نمی کردم به آسانی
خدا را مالقات کنم ،چه رسد به اینکه به آسانی نیز عاشق او شوم .واقعا نمی دانم چه شد ،با کلمات نمی توان آن را توصیف کرد
فقط می دانم که آن عشق از آن روز ،از آن لحظه تا به حال در قلبم شکوفا و شکوفاتر می شود .وجود نارنجی رنگش گرمای
خورشید و هاله اطراف سرش ،نور خورشید را برایم داشت.
ی من .آنقدر عشق او برایم عزیز است که همچون با ارزش ترین چیز
من عاشق شدم .خدا دوست من شد ،رفیق من شد ،رفیق درون ِ
ن قلبم آن را حفظ کرده ام.
در زندگی ام ،در البالی سلول ها ،پوست و گوشت و خو ِ
خداوند ،رفیق من  ،رفیق درون من...
بابای عزیزم ،رفیق مهربان من ،دوستت دارم .برای اینکه همیشه در کنارم ایستاده ای ازتو سپاسگزارم .برای اینکه آهسته آهسته و
صبورانه با دخترت قدم برمی داری از تو سپاسگزارم .برای اینکه هر زمان که نزدیک به پرت شدن از لبه تیز گذرگاه های زندگی
هستم ،با معجزه هایت ،با آغوش باز پدرانه ات ،با عشقت ،با نشانه های الهی ات و با حضو ِر احساس کردنی ات دست مرا می گیری
و با یکدیگر دوباره در جاده های زندگی قدم بر می داریم از تو سپاسگزارم .از اینکه عشق و شادی وجودت را با من سهیم می شوی
از تو سپاسگزارم.
ت تو نوشتن ،در توان من نیست .فقط قلب من می تواند گواه این باشد که نقش تو در زندگی من چه بوده ،هست و خواهد
از الهی ِ
بود .چقدر خوشبختم که در داستان زندگی ام می توانم نام تو را بنویسم ،چهره تو را بشناسم و قلبم برایت بتپد.
سپاسگزاری را از کجا آغاز کنم و تا کجا ادامه دهم؟ از حضورت سپاسگزارم ،ازاینکه در خواب و بیداری ،در درون و برون ،حضورت
را به من نشان می دهی .از فرصت ها و لحظه هایی که می توانم عشقم را به تو ابراز کنم سپاسگزارم ،از عشقم به تو و از تو برای
بودن آن عشق .از اینکه قلبم با شنیدن نام تو فشرده می شود و اشک شوق به چشمانم می آید سپاسگزارم .از جریان این عشق که
میان من و تو جاریست و از هم نشینی ات با من سپاسگزارم.

بابا من عاشقتم
ن جاودانه ات
برای همیشه بوسه بر پاهای نیلوفری ِ
نیلوفر
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ﻋﺰﯾﺰﺍﱎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﲪﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ!
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﴰﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﯿﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮐﺮﺩ .ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ،ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺧﺮﺝ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﻭﺯﺥ ﻭ
ﲠﺸﺖ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﳘﮕﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﳘﻪ ﺁﳖﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﯿﺖ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﳒﺎﺕ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﴰﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ .ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﴰﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﴰﺎﺳﺖ ﻭ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﴰﺎﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﲪﺖ
ﺷﺮﯼ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺳﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ
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اﻳﻦ ﺑﺎزي را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻴﺪ
من به شما توصیه می کنم که" :ارباب خود را دنبال
کنید ".منظور من از ارباب ،آگاهی درون تان است،
صدای خداوند .فقط در آنصورت است که شما می
توانید "با شیطان روبرو شوید" ،و از وسوسه های او
بدون اینکه اذیت شوید ،فرار کنید .شما باید همیشه
هوشیار باشید که عادات و باورهای قدیمی و گذشته
دوباره به خانه برنگردند .بنابراین با دنبال کردن سومین
قانون یعنی "تا آخر بجنگ" ،شما خواهید توانست
باالخره در قانون چهارم یعنی "بازی زندگی را تمام
کنید" ،پیروز شوید؛ نبرد زندگی را ببرید ،در دنیا
باشید ولی از موانع آن دور باشید .این نوع پیروزی
است که شما برای کسب آن سزاوار تبریک گفتن
هستید.
کسی که ارزش خداوند را با گماشتن او به عنوان
ارابه ران شناخته است ،مسلما بازی زندگی را می برد
در غیر اینصورت دیگران در عقب زدن نیروی دشمن
شکست می خورند ،آنها از پا در می آیند و می افتند.
خداوند را به عنوان ارباب خود قبول کنید ،تمام اعمال خود را به او واگذار کنید ،مانند گلی به پای او تقدیم می
کنیم .او شما را آرام می کند و می گوید" :غصه نخورید" ،او به شما اطمینان می دهد" :من شما را آزاد می کنم".
ﻋﺸﻖ را ﭘﺮورش دﻫﻴﺪ
تجلی های عشق! عشق ،پاکی و خواسته های سالم و عاری از خودخواهی را در خود پرورش دهید .آن را با تمام
برادران ،خواهران ،همه نژاد ها ،رنگ ها و کشورها سهیم شوید .وقتی که همسایه شما به خداوند دعا می کند ،آیا
با او احساس نزدیکی و خویشاوندی نمی کنید؟ آیا او برای همان نعمت از یک خدای بخشنده استغاثه نمی کند؟
٤٥
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او ممکن است به روش دیگری بپرسد ،در غالب فرهنگ و کیش دیگری .ولی گرسنگی و تشنگی او ،شادی و غم
او همانند شماست .این عشق را با دیگران سهیم شوید .سهیم کردن ،هر دو طرف را گسترش می دهد .اجازه
دهید عشق شما در قلب های دیگران جاری شود .آب راکد می گندد ،ولی آب روان خنک و زالل است .عشق
رحمت است ،عشق پرقدرت است ،عشق نور است ،عشق خداست.
در عشق زندگی کنید ،عشق زندگی است .بدون عشق و یا عاشق بودن  ،هیچ موجودی نمی تواند بر روی زمین
وجود داشته باشد .عشق به زندگی جان می دهد ،عشق قدرت می دهد ،عشق زمینه ای در پشت همه ماجرا ها،
همه از خود گذشتگی ها و همه موفقیت هاست.
عشق به تنهایی ،خوشحالی و آرامش ابدی عطا می کند .تسهیم کردن آن به تنهایی می تواند از غم و غصه ها
بکاهد و به شادی بیافزاید .انسان به دنیا آمده است که تسهیم کند ،خدمت کند ،ببخشد ،نه اینکه تصرف کند.
موقعی که شما ایمان به خداوند را به عنوان حقیقت گرانبها در معبد قلب تان پیدا کردید ،آنگاه دروازٔه سعادت را
به روی خود باز خواهید کرد.
کتاب گیتا می گوید ،شما نباید هیچ کینه و تنفری نسبت به موجودات داشته باشید ،ولی این کافی نیست .دیوار
هم کینه ای نسبت به موجودات ندارد! ولی آیا این ایده آل است؟ نه .شما مسلم ًا باید تمام موجودات را دوست
داشته باشید ،فعاالنه عشق بورزید .مرتب خود را در اعمالی که با عشق انجام می گیرد ،درگیر کنید .این کار به
تنهایی رحمت و محبت الهی که شما خواستار هستید را جذب می کند.
تسلیم خداوند باشید .برای چنین تسلیمی مشتاق باشید و آن را بخواهید .وقتی که شما برای شغلی به خدا دعا
می کنید ،یا برای پسرتان ،یا برای جایزه ای ،شما سرسپرده هستید ،ولی نه سرسپرده خداوند ،بلکه سرسپردٔه آن
شغل ،سرسپرده پسرتان و یا سرسپرده آن جایزه .برای خدا ،به خدا دعا کنید ،عشق بورزید چون طبیعت شما
عشق ورزیدن است ،چون شما چیز دیگری نمی دانید ،چون شما عملی بجز عشق ورزیدن نمی توانید انجام
دهید .خود را توسعه دهید ،همه را مثل خود بدانید و در عشق رشد کنید.
بهترین دیسیپلین در خود شناسی ....عشق است .اجازه دهید بذر کوچک عشقی که برای "خودم" و "مال خودم"
دارید به هر طرف گسترش پیدا کند و برای تمام بشریت رشد کند .شاخه های آن عشق را به حیوانات ،پرندگان و
خزندگان توسعه دهید و اجازه دهید که عشق ،همه چیز و همه موجودات را در تمام دنیا در آغوش بگیرد .از
عشق اندک به سوی عشق زیاد حرکت کنید ،از عشقی محدود به عشقی پهناور و بیکران.
بخاطر اینکه خداوند را در همٔه موجودات درک کنید ،شما باید عشق را بپرورانید و خفاش هایی که به حفره
تاریک قلبتان هجوم می آورند را بیرون برانید ،خفاش هایی از قبیل تنفر ،حسودی و بدخواهی .اجازه دهید نور
عشق به افکار و گفتار و حرکات و کردار ،و قضاوت های شما بتابد و آنها را روشن کند .وقتی که شما در عشق
غرق شدید؛ خداوندی که تجلی عشق است ،خود را برای شما آشکار می نماید و در وجودتان مانند فلوت می
نوازد و ضمیر برتر شما را با سیل عشق کیهانی بیدار می کند.
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عشق به تنهایی می تواند ذات الهی را در همه آشکار کند .عشق ،خداست .درعشق زندگی کنید .عشق ،عطا می
ن فردی ،می گیرد و فراموش می کند .عشق عاری از خود است ،خودخواهی خالی از
کند و می بخشد؛ اما م ِ
عشق است .زندگی خود را با دنبال کردن عالقه های پوچ تلف نکنید .عشق! عشق! چیزی که واقعا هستید،
بشوید  -تجلی عشق.
عشق حیاتی است .عشق خدایی است .عملی که سزاوار پیشکش به خداوند باشد و به اندازه کافی برای جلب
رحمتش پاک باشد ،آن عمل باید تجلی کنندٔه عشق باشد .هرچه تجلی روشن تر باشد ،شما به خداوند نزدیکتر
هستید .عشق بر اساس اختالف طبقاتی ،کیش و مذهب تغییر نمی کند ،عشق واقعی بوسیله کینه و تنفر کدر
نمی شود.
عشق را از مسموم شدن توسط این مضرات محافظت کنید .در عدم پرورش کینه و تبعیض قایل شدن .ریشه
تمام مذاهب ،مفهوم تمام کتاب های آسمانی ،پیوستن تمام راه ها به همدیگر و الهام و اشتیاق تمام افراد بر پایٔه
عشق است .آن محکمترین پایه ریزی برای هدف و ماموریت انسان در زندگی است .نور است که آرامش دنیا و
کامیابی دنیا را تضمین می کند.
گفتارتان را پر از عشق کنید ،هر عمل تان را پر از عشق کنید .گفتاری که از زبان شما بیرون می آید نباید مانند
چاقو ضربه بزند ،مانند تیر زخم کند و مانند چکش بکوبد .آن باید سرچشمه ای از شهد شیرین باشد .گفتار باید
از خر ِد تسلی بخشی که در کتاب مقدس وداها ) (Vedasذکر می شود باشد ،جادٔه لطیفی از شکوفه ها باشد
که از آن باران آرامش و شادی ببارد.
اخالق شیرین و گفتار شیرینی که اثر طبیعی عشق است را در خود پرورش دهید .بدون غرض و عصبانیت
صحبت کنید ،مصنوعی و یا رسمی صحبت نکنید ،مستقیم ًا از قلبتان صحبت کنید .آنگاه شما شادی و عشق را
در بین یکدیگر پخش خواهید کرد.
عشق بورزید بخاطر عشق ،عشق را بخاطر مادیات و یا برای برآورده کردن خواسته های دنیوی نشان ندهید.
خواستن ،عصبانیت ایجاد می کند ،عصبانیت باعث گناه می شود و درنتیجه دوستان دشمن به نظر می آیند.
عصبانیت به نوعی بدبختی و مصیبت ختم می شود .بنابراین طعمه آن نشوید ،با همه و هر کسی که می خواهد
ی سازنده باید عکس العملی خود به خود برای تمام
باشد ،با همدردی توام با عشق رفتار کنید .این همدرد ِ
بشریت باشد.
ن عشق کار کنید ،با افکار عشق فکرکنید و عشق را در هر
ش عشق بشنوید ،با دستا ِ
م عشق ببینید ،با گو ِ
با چش ِ
سلول تان حس کنید .آنگاه خداوند عشق با دریایی از عشق به سوی شما خواهد آمد تا قلب های شما را مملو از
خودش کند.
دم و بازدم نفس خود را با عشق آغشته کنید .هر لحظه را آغشته به عشق کنید .عشق ترس نمی شناسد .عشق،
از کذب و دروغ گویی دوری می کند .ترس ،انسان را به طرف کذب و دروغ ،بی عدالتی و اشتباه می کشاند.
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عشق در پی تحسین و تمجید نیست ،این قدرت آن است .فقط کسانی که در خودشان عشق ندارند به دنبال
پاداش و شهرت هستند .پاداش برای عشق ،خود عشق است.
وقتی که شما می خواهید هدیه ای به خداوند پیشکش کنید ،به جای مادیات موقتی و فانی ،اجازه دهید هدیه
تان عشق باشد .عشق همان نور عشق است ،این جامع ترین کردار اجتماعی است.
عشق یک کاال است ،در باره قیمت و بهای آن چانه نزنید .اجازه دهید عشق مانند جریانی از حقیقت ،رودی از خرد و
آگاهی ،صاف و زالل از قلبتان جاری شود .اجازه ندهید که عشق از ذهن و بدنتان سرچشمه بگیرد .اجازه دهید که
آن عشق ،کامل و آزاد از قلبتان تراوش کند .این است راه رسیدن به خدا.
ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد
ک
فیض و رحمت الهی نمی تواند با ژیمناستی ِ
دلیل و برهان ،با خم و چم شدن در یوگا ،و یا
با ریاضت جذب شود .عشق به تنهایی می تواند
رحمت و محبت الهی را جلب کند ،عشقی که
هیچ توقعی برای برگشت و جواب ندارد ،عشقی
که چانه زدن را هیچ بلد نیست عشقی که با دل
و جان برای قدردانی از تمام عشق ورزیدن ها
عطا می شود ،عشقی که محکم ،ثابت و تغییر
ناپذیر است .عشق به تنهایی می تواند موانع را،
هر اندازه و هر چقدر بزرگ ،از بین ببرد .هیچ
قدرتی موثرتر از پاکی نیست ،هیچ شادی رضایت
بخش تر از عشق نیست ،هیچ لذتی باالتر از
سرسپردگی نیست و هیچ پیروزی قابل ستایش
تر از تسلیم شدن نیست.
ت طبقاتی ،مذهب ،وضع اقتصادی و یا بهره مندی ازهوش و ذکاوت دیگران باشد.
عشق نباید بر اساس اختالفا ِ
ت عشق است که به دنبال خسته
عشق باید کامل و آزاد و صرف نظر از هر پی آمدی تراوش کند ،چون طبیع ِ
ن نیازمند بگردد ،چون عشق است که می تواند آبیاری کند و آنها را حاصلخیز کند .هر خالء ای در هر قلبی
دال ِ
که باشد ،عشق در آن جاری می شود و با خوشنودی آن خالء را پُر می کند .عشق هرگز از انجام این کار
خودداری نمی کند ،بدون هیچ حیله و تزویری با فراوانی عطا می شود .عشق هیچ لباس کاذب ،تملق و چاپلوسی
و یا ترس در بر نمی گیرد.
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خاصیت عشق ،انسان را وادار می کند که به ریسمان خداوند متصل شود و احساس کند که خداوند ،با شکوه و
جالل بیکرانش در هر قلبی ساکن است .بدینگونه عشق به آرامی به اعماق خصوصیات دیگران رخنه می کند تا
جایگاه خداوند را کشف کند ،تا باشد که از آن به بعد خداوند در او شکوفا شود .این است سرسپردگی و عشق واقعی.
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ
با تعادل نسبی و احساس حق شناسی به چیزهای دنیوی با عشقی که در خورشان است عشق بورزید ،نه کمتر
و نه بیشتر.
موقعی که عشق از احساسات و خوشحالی دنیوی سرچشمه بگیرد ،در مواقع شکست یا ناامیدی خشک می شود.
زمانی که سود مورد توجه قرار می گیرد ،زیان آن را تضعیف می کند .عشق دنیوی سررشتٔه نارضایتی را باز می
کند .حتی اگر که ده ها میلیون ناامیدی تلنبار شوند که شما را اندوهگین کنند ،عشق را از دست ندهید ،روی
منبع عشق بایستید ،آن چشمٔه عشق ،هدف عالی عشق را که همان خداوند است .هر نقطه ضعفی که وجود
داشته باشد ،هر چقدر هم دچار وسوسه می شوید که دستگیره را رها کنید ولی باز به ریسمان خدا متصل شوید.
همیشه بعد از هر طوفانی آرامش است .بعد از هر هوای گرمی باران می بارد .عشق تمام اعمال را با شادی و
آرامش اشباع می کند .عشق کمترین و پست ترین را گرامی می دارد .به خودتان برای خدایی که تجلی آن
هستید عشق بورزید .به دیگران عشق بورزید برای خدایی که در معبد قلب آنهاست ،خدایی که توسط آنها
صحبت می کند و عمل می کند .این است پایه و اساسی که شما می توانید بر روی قصر خوشحالی بنا کنید ،این
شناخت و درک خداوند است که از درون برانگیخته می شود.
عشق ترس ،غیرواقعیت ،اضطراب و غم و غصه نمی شناسد .من عشق هستم ،من عشق را با همه سهیم می شوم،
من با عشق خوشحالم .من امیدوارم شما با رحمت من هر چه بیشتر به انسان های بیشتر و بیشتری عشق بورزید.
من خوشحال خواهم شد اگرهرکدام از شما چراغی از عشق شوید تا پرهیزکاری و پاکی را به اطراف خود بتابانید.
ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﺮاز ﻛﻨﻴﺪ
عشق نباید منحصر به چهارچوب دیوارهای اتاق ها در معابد باشد و یا اینکه فقط چند لحظه ای مدیتیشن کنید.
عشق یک دیسیپلین تمام وقت است .عشق شما باید به عنوان عبادت و تجلی کنندٔه خدا به همه ابراز شود .خدا
را در همه ببینید ،حتی در کسی که شما او را دشمن خود می دانید .او را در همه جا ببینید ،عشقی که به همه
می تابد .چگونه می توانید با عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به یک بت ِسنگی که جواب نمی دهد و پاسخگوی
احساسات شما نیست ،خوشحال باشید؟ موجودات زنده هستند که در برابر عشق از شما قدردانی و برای شما
آرزوی خوشی وسعادت می کنند .شما شادی را در صورت آنها می بینید ،همین به شما رضایت می دهد .اگر
شما نتوانید خود را آموزش دهید که به همنو ِع خود عشق بورزید ،چگونه می توانید راه عشق و سرسپردگی به
خداوند را دنبال کنید؟
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قبول کنید که خداوند در همه موجودات زنده ساکن است .طرز صحبت کردن شما باید شادی و محبت ،حقیقت
و زیبایی به ارمغان بیاورد .این عمل را با قصد و نیتی که خوشحالی و کامیابی برای همه فراهم می آورد انجام
دهید .دعا کنید که تمام دنیا آرامش و صلح داشته باشند .خود را در عشق ورزیدن گسترش دهید و فقط در
ی استوار و ثابت و فعالیت های
ل فکر ِ
ک خودتان نمانید .خود را در عشق کیهانی ،تعاد ِ
چهار چوب دنیای کوچ ِ
خیریه و پرهیزکاری گسترش دهید .این راهی است که خداوند را در شما بطور کامل آشکار می سازد.
به سختی ها و مشکالتی که دیگران را آزار می دهند ،توجه کنید و تا آنجایی که می توانید به آنها کمک کنید
تا گره مشکل آنها باز شود و بتوانند به زندگی شان ادامه دهند ،روی غلطک افتاده تا آن مشکالت دیگر برای آنها
اتفاق نیفتد .یاد بگیرید که با دیگران زندگی کنید ،شادی و غم خود را با آنها تسهیم کنید ،باگذشت و صبور
باشید ،مغرور و از خودراضی نباشید .وقتی که با حُسن تفاهم با یکدیگر زندگی کنید دهکدٔه شما خوشحال و در
اَمان خواهد بود ،و موقعی که دهکده شالودٔه خوب و قوی داشته باشد ،مملکت نیز قوی و رسوخ ناپذیر خواهد
شد .حسادت ،عصبانیت و حرص و طمع ،مملکت را از هم می پاشاند و آن را نامنظم و آشفته می کند.
نیروهای تفرقه اندازی که مردم را از یکدیگر جدا می کنند را از سر راه بردارید ،همچنین آنانی که از همکاری
های قلبی و خالصانه و کمک های دوجانبه جلوگیری می کنند و همچنین آن هایی که دیسیپلین در زمینه
تمرینات خود شناسی را به مردم تلقین و دیکته می کنند که چگونه وظایف شان را برای رسیدن به هدفشان
انجام دهند .عشق و سرسپردگی مانند سَر ،وظیفه مانند تن و دیسیپلین مانند پا است .اجازه دهید عشق و
سرسپردگی با انجام وظیفه شما ادغام شود و بوسیله دیسیپلین هدایت شود ،آنگاه موفقیت حتمی خواهد بود.
ﻫﻮش و ذﻛﺎوت ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
زندگی انسان نباید با خوردن ،آشامیدن و خواب تلف شود .انسان آتما )ذات الهی( را به عنوان حقیقت در درونش
ی شادی و پایدار آگاه شود .انسان با استفاده مناسب از هوشش می تواند
دارد ،او باید بیاموزد که از آن منبع ابد ِ
ال شاد شود .خوشحالی فقط می تواند با رفتن به سوی خداوند کسب شود،
به آن چشمه دسترسی پیدا کند و کام ً
نه با دنبال کردن امیال حواس پنجگانه.
هوش و ذکاوت باید در جهت بهره برداری های شایسته و نیکو استفاده شود تا انسان بتواند راه هایی را برای
گسترش دادن عشق و افزایش همدردی در خود کشف کند .هوش و ذکاوت نباید در فلسفه بافی و عیبجویی در
ف
دیگران استفاده شود .وقتی شما گل رُزی را در دست می گیرید ،عطر آن به شما لذت می دهد ،مردم اطرا ِ
شما نیز می توانند از عطر این گل لذت ببرند .همچنین وقتی که ذهن شما با عطر تقوا و کارهای نیک آغشته
شود ،رضایت و شادی نصیب شما خواهد شد و آنگاه اطرافیان شما می توانند سهمی از این آرامش و هماهنگی
داشته باشند.
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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اﻳـــﺪة اﻳﻨﻜـــﻪ ﺷـــﻤﺎ اﻧﺠـــﺎم دﻫﻨـــﺪه ﻫﺴـــﺘﻴﺪ و ﻳـــﺎ اﻳﻨﻜـــﻪ از
اﻋﻤﺎﻟﺘــﺎن ﺑﻬــﺮه ﻣﻨــﺪ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻳﺪ را رﻫــﺎ ﻛﻨﻴــﺪ .اﻳــﻦ ﻛــﺎر ﺑــﺎ
اﻫــﺪا ﻛــﺮدن ﻋﻤــﻞ و ﺛﻤــﺮة آن ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ اﻧﺠــﺎم ﭘــﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .آﻧﮕـﺎه ﻫـﻴﭻ ﮔﻨـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﻴﺴـﺖ زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ
اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪه ﻧﻴﺴــﺘﻴﺪ .ﻣﺎﻧﻨــﺪ روﻏــﻦ ﺑــﺮ روي زﺑــﺎن ،ﭘﻤــﺎد
ﭼﺸــﻢ در ﭼﺸــﻢ ،ﺑــﺮگ ﻧﻴﻠــﻮﻓﺮ آﺑــﻲ ﺑــﺮ روي آب ،اﻋﻤــﺎل
ﺷـــﻤﺎ ﻧﻴـــﺰ ﺑﺎﻳـــﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـــﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ ...ﺷـــﻤﺎ اﻧﺠـــﺎم دﻫﻨـــﺪه
ﻧﻴﺴــﺘﻴﺪ ،ﺷــﻤﺎ ﻓﻘــﻂ "ﺷــﺎﻫﺪ" ﻫﺴــﺘﻴﺪ ،ﺑﻴﻨﻨــﺪه ﻫﺴــﺘﻴﺪ .ﻫﻤــﺔ
ﺳﺮﮔﺸــﺘﮕﻲ ﺷــﻤﺎ از اﻳــﻦ ﺧﻴــﺎل ﻧﺎﺷــﻲ ﻣــﻲ ﺷــﻮد ﻛــﻪ ﺑــﺎور
دارﻳــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪه ﺷــﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ از ﻧﻔــﺲ و ﻣﻨﻴــﺖ و
اﺣﺴـــﺎس ﻣﺎﻟﻜﻴـــﺖ ﻳـــﺎ "ﻣـــﺎل ﻣـــﻦ" ﺳﺮﭼﺸـــﻤﻪ ﻣـــﻲ ﮔﻴـــﺮد.
ﺧﺪاوﻧـــﺪ )ﺑـــﺮﻫﻤﻦ( را ﺑﺸﻨﺎﺳـــﻴﺪ ،ﺗﻤـــﺎم وﻇـــﺎﻳﻒ ﺧـــﻮد را
اﻧﺠــﺎم دﻫﻴــﺪ وﻟــﻲ از ﻧﺘــﺎﻳﺞ آﻧﻬــﺎ ﭼﺸــﻢ ﭘﻮﺷــﻲ ﻛﻨﻴــﺪ .ﺻــﺮف
ﻧﻈـــﺮ ﻛـــﺮدن از ﺛﻤـــﺮه ﻛـــﺎر ﺑـــﻪ ﻣﺮاﺗـــﺐ ﺑﺮﺗـــﺮ از ﭼﺸـــﻢ
ﭘﻮﺷﻲ از ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
اﻧﺠـــﺎمِ ﻛـــﺎر )ﻛﺎرﻣـــﺎ ﻳﻮﮔـــﺎ( ،ﺑـــﻪ ﻣﺮاﺗـــﺐ ﺑﺮﺗـــﺮ از ﭼﺸـــﻢ
ﭘﻮﺷﻲ از ﻛﺎر )ﻛﺎرﻣﺎ – ﺳﺎﻧﻴﺎﺳﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻴﺘﺎ واﻫﻴﻨﻲ
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ﺗﻘﺪﻳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ
من جزء انسان های بسیار خوشبختی هستم که در این زندگی
نام ساتیا سای بابا را شنید .تقدیر زندگی من چنین رقم خورد که
انسان هایی وارد زندگی ام شدند و آنقدر به من رنج و اندوه
خوراندند که از زور ناچاری حاضر بودم هر جا بروم و به هر کسی
برای نجات التماس کنم .اولین باری که تصمیم گرفتم به دیدن
بابا بروم هیچگونه اعتقاد و ایمانی به او نداشتم .نه او را می
شناختم و نه مایل بودم که او را بشناسم .نه کنجکاو بودم و نه به
دنبال آزادی می گشتم .من از روی ناچاری و فشار دنیا ،تصمیم
به دیدار او گرفتم .هنگامی که با خواهرم و خانواده اش سوار
هواپیما شدم ،اصال نمی دانستم که چه می کنم .مانند آدم
بیچاره ای بودم که زیر بار دلتنگی و غم ،له شده بود .من
مستاصل به دیدار کسی می رفتم که نمی دانستم کیست.
در اولین دارشانی که او را دیدم ،قلبم نتپید ،هیچ احساسی به من دست نداد و منقلب نشدم .فقط مدام با خود
تکرار می کردم که اگر تو واقعا مقدس هستی ،مرا نجات بده .یا به خواسته ام جواب بده یا احساس این خواسته
را در من بکش .فقط در این صورت تو را باور خواهم کرد .واقعا چقدر انسان می تواند بدبخت باشد .بابا چه نیازی
داشت که دل مرا بدست آورد؟
این جمله مانترای هر روز من در هر دارشان شده بود و مدام آن را تکرار می کردم .هیچ معجزه ای در آن چند
هفته رخ نداد .در آخرین روزی که از آشرام خارج می شدم ،پیرمردی به طرفم آمد و گفت" :این کتاب در مورد
باباست ،آن را بخوان ".من از او تشکر کردم و آن را ته کیفم انداختم .یک ایرانی که آن نزدیکی بود به من گفت:
این آقا را می شناسی؟ من گفتم نه .او گفت این شخص از اشخاص نزدیک به باباست .اما این حرف هم هیچ
احساسی در من بوجود نیاورد و هیچ مفهومی برایم نداشت .در راه بازگشت به طرف فرودگاه به خواهرم گفتم ای
کاش این سای بابای تو کمی از آن پودرهای مقدسش را به من می داد .ولی او نه به ما مصاحبه داد و نه کاری
برایمان انجام داد .وقتی در هواپیما نشستم چون حوصله ام سر رفته بود تصمیم گرفتم کتابی که آن پیرمرد به
من هدیه کرده بود را کمی نگاه کنم .بطور شانسی الی کتاب را باز کردم .سه بسته ویبوتی در وسط آن بود.
قلبم لرزید .اما اتفاق عجیب تری رخ داد که زندگی ام را تغییر داد .وقتی به ایران بازگشتم با تعجب بسیار زیاد
متوجه شدم که دیگر هیچ اثری از آن خواسته در من وجود ندارد .مدام به خود می گفتم غیرممکن است .البد
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من دارم به خودم تلقین می کنم .اما غیرممکن نبود و من اصال به خودم تلقین نمی کردم .انگار هیچگاه چنین
خواسته ای در من وجود نداشته است .کمی بعد زمانه جوری رقم خورد که آن خواسته شدید ،که سال ها مرا به
خود مشغول کرده بود در حال برآورده شدن بود .اما من واقعا دیگر نسبت به آن خواسته بی اعتنا بودم و دیگر
تمایلی به آن نداشتم .این اولین تجربه زندگی من با عشق بزرگوار زندگی ام ،بابای مهربان بود.
از آن پس ،دیگر داستان ارتباط و دوستی من و بابا شروع شد .من در خواب خرگوشی مشغول زندگی بودم و او
مرتب مرا تکان می داد و می خواست بیدارم کند .من هم بی توجه به تکان های او مدام به او التماس می کردم
که چرا دستان مرا نمی گیری و آگاهی ام را گسترش نمی دهی .غافل از اینکه من در تمام این مدت ،وسط
آغوش او جای داشتم ولی چشمانم توان دیدن این همه نور و عشق را نداشت .من در بازار دنیا پرسه می زدم و
هر از گاهی به شدت برای آزادی ام گریه می کردم  .بابا معجزه ای پس از معجزه دیگر نشانم می داد .اما نمی
دانم چرا من اینقدر از خوابیدن لذت می بردم .روزی در آمریکا طبق روال همیشگی جلوی عکس بابا گریه را سر
دادم و تقاضای کمک کردم .خوشبختانه ساتیام عزیز در همان نزدیکی بود و وقتی وضعیت مرا اینچنین دید،
جمله ای طالیی گفت که شروع بقیه زندگی من بود .او گفت" :چرا مدام گریه می کنی .او خیلی وقت است که
مشغول کمک کردن به توست ".او این کلمات را محکم و با اقتدار گفت .این جمله هم از آن جمالتی بود که
زندگی ام را تغییر داد .بله ،من در این دنیا کابوس می دیدم ،می ترسیدم و گریه می کردم .بابا مرا تکان می داد
تا کم کم از خواب بیدار شوم و من آنقدر درگیر کابوسم بودم که چیزی را احساس نمی کردم .این جمله ساتیام،
ناگهان چیزی را در درونم تغییر داد.
اما مهمترین معجزه بابا در زندگی ام که خیلی دیر آن را درک کردم حضور ساتیام نازنین در زندگی ام بود .او
حرف های عشق زندگی ام بابا را می جوید و عصاره آن را گاهی با مهربانی و گاهی به زور در حلقم فرو می کرد.
آخر ساتیام هم عاشق آن بود که من در این دنیا کابوس های ترسناک نبینم .بابا از طریق ساتیام با من حرف می
زد ،مرا راهنمایی می کرد و به من قوت قلب برای پرواز می داد.
خداوندا! من چقدر سپاسگزارم .یک زندگی ،یک بابا ،یک ساتیام ،یک حقیقت و یک راه به سوی آزادی.
امروز از همه کسانی که در این زندگی مرا تحت فشار قرار دادند ،به من آزار رساندند و قلبم را شکستند ،با تمام
وجودم سپاسگزارم .حضور الهی شما بود که من را از بازار خسته کرد و به سمت الهیت هدایت کرد.
بابای من که تار و پودت از عشق ساخته شده است ،بدان که معجزه عظیم زندگی من تو هستی .ممنونم که در
این نمایش مرا هم بازی دادی .با تمام پستی و بلندی های زندگی ،با تمام فشارهایی که گاهی مرا از پا در می
آورد ،و علیرغم کشمکش های زندگی دنیایی ،باید اعتراف کنم که من عاشق نقشم در این بازی هستم.
با تو تا ابدیت.
پانته آ
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ﺗﺮس ،زﻳﺎن آور
اﺳﺖ
ذهن پدیده نامعلومی است و زیرکی ذهن بیانتهاست .ذهن هیچ فرم و شکل واضحی ندارد .ذهن شکل و فرم به
خصوصی ندارد .ذهن همان شکل و فرمی را میگیرد که روی آن تمرکز میکند .طبیعت ذهن از خواستهای به
خواسته دیگر ،و از آرزویی به آرزوی دیگر رفتن است .علت خوشحالیها ،افسردگیها و ناراحتیها همهاش
افکارمان هستند .اثرات آن هم مثبت است و هم منفی! کار بسیار پر ارزشی است که انسان طبیعت ذهن را
بشناسد و منفعت انسان است که زیرکیهای ذهن را تشخیص دهد و بتواند با این تشخیص تسلط کامل بر روی
افکارش داشته باشد.
ذهن مستعد است که تجربیات را جمعآوری کرده و آنها را در حافظه بایگانی کند .ذهن هنر دست کشیدن و
تسلیم شدن را بلد نیست.
ذهن فراموش نمیکند ،در نتیجه ،اندوه ،اضطراب و بدبختی در ذهن ادامه پیدا میکنند .اگر بشود به ذهن از
خود گذشتگی را آموخت آنگاه شخص میتواند به انسان الهی آرامی تبدیل گردد.
باید با هوشیاری کامل مراقب ذهن و در مقابل حیلههایش آگاه بود .ذهن هنرپیشه زبردستی است که شما را
درگیر ماجراهای زیادی میکند.
روزی زاهدی خدای مرض وبا را در جادهای دید که از دهکدهای که مردمانش را آلوده کرده بود ،باز میگشت.
مرد زاهد از او پرسید که چند تن از آنها را به کام خود گرفته است .او جواب داد :فقط ده نفر .در واقع تلفات
حاصله حدود صد نفر بودند .الهه توضیح داد که من تنها ده نفر را از بین بردم و بقیه از ترس هالك شدند!
این نشان دهنده آن است که از میان همه ترسهای بشر ،ترس از مرگ شدیدترین و همینطور احمقانهترین
آنهاست ،زیرا هر کسی که متولد شود نمیتواند از مرگ رها شود و این امریست طبیعی ولی با آشنایی به ذات
مطلق الهی در وجودمان میتوانیم ترسمان را از مرگ از بین ببریم.
اگر انسان ذات حقیقی خود را بشناسد دیگر ترسی برای او وجود نخواهد داشت .باور کنید که عشق خداست،
حقیقت خداست ،عشق حقیقت است ،و حقیقت عشق است .تنها وقتی که شما عشق میورزید ترس نخواهید
داشت ،چرا که ترس دروغی بیش نیست .حقیقت ترس نمیشناسد .آینه عشق ،خداوند درون )آتما( را به ما
نشان میدهد و به ما آشکار میکند که ذات الهی در همه جا و در همه چیز است.
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ
بابا به منظور دلداری ،مشاوره ،آرام کردن و تعلیم دادن ،در خواب ها
ظاهر می شود .بابا اغلب گفته است که انسان ها زمانی که "او" اراده
کند می توانند او را در خواب ببینند.
ب شخصی که مامور عالی رتبه یک شرکت بیمه
برای مثال بابا در خوا ِ
عمر بوده است می آید و او را مطلع می کند که مدرک خاصی که او به
شدت در جستجوی آن بوده و همه اظهار داشتند که آن مدرک توسط
اداره نابود شده است و باید برای مدت شش ماه محفوظ نگه داشته می
شده ،در واقع از بین نرفته است .آن مامور به رئیس پست خانه مراجعه
می کند ،خوابی که دیده بوده است را تعریف کرده و مدرک مورد نظر
را دریافت می کند ،آن مدرک از بین نرفته بوده است.
مثالی دیگر اینکه بابا شبی به خواب معلم مدرسه ای در شهر تامکور
می آید و به او می گوید که قطار بعدی به بنگالور را سوار شود تا
بتواند جواهراتش را از شخصی که ساعت هشت و نیم صبح به بمبئی
می رفت بازپس بگیرد.
مثال بعدی به این منوال است که شنیدم بابا می گفت :شخصی ساده ،زمانی که اینجا را ترک می کرد دعا کرد
که حداقل در خواب ،دارشان مرا داشته باشد و من باید این شانس را به او بدهم.
در خواب دیگری بابا به پدری خبر داد که :به پسرت بگو که پنج شنبٔه آینده من در خواب او ظاهر خواهم شد.
در موارد دیگری با هدایت بابا از بعضی از افراد پرسیدم که آیا آنها شب پیش بابا را در خواب خود دیده اند؟ و
بدون استثنا آنها تجربٔه یک خواب فراموش نشدنی را داشته اند که در آن خواب ،بابا به آنها دارشان و برکت عطا
کرده است.
حتی در مواقع لزوم بابا در خواب ،آموزش تمرینات معنوی را برای مریدانش آغاز کرده است.
بابا در خواب به مردم باژان های جدید آموخته و در پراشانتی نیلیام از آنها خواسته است که باژان های آموخته
را بخوانند.
بابا در خواب ها اطالعات و پند و اندرز می دهد .او در خواب های دیگر بیماری های گوناگون را درمان می کند،
حتی اگر به عمل جراحی احتیاج باشد ،او آن عمل را در خواب انجام می دهد مانند بیماری که بابا به خواب او
رفت و با چاقوی جراحی او را عمل کرد .بارها شده است که اشخاصی با درد به خواب بروند و با شفا بیدار شوند.
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به تجربٔه دکتر و.د .کولکارنی از چادچان در ناحیٔه بیجاپور گوش کنید .او در تاریخ  ۲/۱۱/۶۱می نویسد :یک
خانم مسلمان به نام بادوما کاسیم که هر دو ریه اش مبتال به ذات الریه شده بود ماه گذشته در کلینیک من
بستری شد .روز چهارم ،حدود ساعت هشت شب پس از اینکه حال همٔه بیمارانم را بررسی کرده و مطمئن شدم
که به خوبی رو به بهبود هستند به منزل رفتم.
اما حدود نیمه شب بود که پسر آن خانم با شتاب بسیار ،به نزد من آمد و من با عجله به کلینیک رفتم و
مشاهده کردم که ضربان قلب او کاهش یافته است .هم به صورت خوراکی و هم با تزریق ،داروی کورامین به او
تجویز کردم و برای یک ساعت در کنارش نشستم ولی دارو را بی اثر یافتم .پسر او نیز با ناامیدی شروع به
گریستن کرد .ساعت یک صبح به منزل آمدم ،حمام کردم و وارد اتاق عبادتم شدم ،عکس باگوان شری ساتیا
سای بابا را پرستش و عبادت کردم ۱۰۸ ،نام های بابا را خواندم و دعا کردم و چنین گفتم :تالش های من همه
بی فایده بوده اند ،من هیچ روش دیگری را نمی دانم مگر تسلیم به "تو" .هم اکنون پیروزی یا شکست،
سربلندی یا عدم موفقیت از آن توست ،مسئولیت زنده ماندن او به عهدٔه توست .سپس بی سر و صدا به
تختخواب رفتم ولی نمی توانستم بخوابم .قبل از طلوع آفتاب با عجله به کلینیک رفتم ،دیدم که بادوما نشسته
است ،از او پرسیدم :دیشب چه اتفاقی افتاد؟ آیا کسی آمد؟ او گفت :بله ،شخصی با موهای فراوان بر روی این
تخت ،در نزدیکی بالش من نشست ،او دستانش را زیرگوش من نهاد و با مالیمت صورت مرا تکان داد ،بنابراین
توانستم از خواب برخیزم و بنشینم .من عکس کوچکی از شری ساتیا سای بابا را که با خود داشتم به بادوما
نشان دادم .او گفت :بله ،همین شخص بود .دکتر کولکانی می نویسد که این خانم چقدر خوشبخت است زیرا که
ن "بابا" ،شانس دوباره ای برای زندگی کردن را به دست آورد.
از طریق لمس کرد ِ
ساتیام شیوام سوندارام ،قسمت دوم

از ﺑﺤﺚ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ واﻗﻌﻲ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وﻗﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ ارزش ﺗﻠﻒ
ﺷﻮد .ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ روي ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺮاﺷﺎﻧﺘﻲ واﻫﻴﻨﻲ
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مصاحبه با بابا

هیسالپ :منظور بابا درباره اینکه نور خودشناسی انسان را در برمی گیرد و نیز به ذهن محدود و به همه جا
می تابد چیست؟
سایی :وقتی با نور خودشناسی دنیا برایتان بیرنگ می شود ،وقتی احساس شادی می کنید و یا حتی احساس
خوشحالی موقتی دارید ،همان حالت را غنیمت شمارید و در آن بمانید .اجازه ندهید که احساسات و افکار شما
خودپسند باشند .یک سری انوار الهی از انسان تشعشع می شود که خصوصیات آنها شوق آور و شادی بخش
هستند .تنها چیزی که انسان نیاز دارد این است که تجلی آن شادی باشد .ایدٔه جستجو کردن اشتباه است .هر
کسی حقیقت را از پیش می داند .تنها الزم است این است که انسان حقیقت را تمرین کند تا آن را متجلی
سازد .طبیعت انسان شادی است .لِه کردن یک گُل یا چشمک زدن کار ساده ایست خودشناسی هم به همین
سادگی است.
هیسالپ :سوامی می گوید وظیفه انسان است که خوشحال باشد.
سایی :خوشحالی برای خودشناسی بسیار ضروری است و یکی از مهمترین دروازه های ورود به الهیت است .شاد
نبودن فقط یک اشتباه ساده نیست بلکه یکی از وخیم ترین اشتباهات است .خوشحال نبودن سدی برای
خودشناسی است .اکثر مردم بخاطر تالش ها ،وابستگی ها و لذایذ دنیوی شاد نیستند ،زیرا عالقه آنها به دنیا
بیش از اندازه است .برای رهایی از این اشتباه ،انسان باید به اهمیت این اشتباه پی ببرد .او باید درک کند که
خواسته ها مانند موج های دریا بی پایانند.
هیسالپ :سوامی می گوید خوشحالی فاصله بین دو غم و اندوه است .مفهوم آن چیست؟
سایی :شادی ،دیوار بین دو اندوه است .اندوه را از بین ببرید ،آنگاه خوشی و شادی باقی می ماند .ولی هیچکس
برای پیدا کردن دلیل اندوه زحمتی نمی کشد .مانند خانمی که سوزنش را در خانه گم کرده باشد و چون در
خانه به اندازه کافی نور نباشد زیر چراغ برق خیابان به دنبال آن بگردد .خانه با نور خرد روشن می شود و اشیاء
گمشده باید در جایی که ناپدید شده اند پیدا شوند .در واقع ،غم و اندوه توسط خواسته ها بوجود می آید .درمان
این است که تمام خواسته ها باید تبدیل به خواستن خداوند شوند .انسان باید خدا را طلب کند آنگاه بالفاصله
رنج متوقف خواهد شد ،چون در آنصورت علت درد ،که برگشت از خداوند به طرف خواسته های دنیوی است ،از
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بین رفته است .اگرشخصی بگوید که درد و رنج مال من است ،همین قبول باعث زجر او می شود ولی اگر شما با
تمام وجود خداوند را بخواهید ،دیگر درد و رنج برای شما متوقف خواهد شد.
هیسالپ :ولی انسان با آگاهی از رنج دیگران نیز عذاب می کشد.
سایی :دردی که انسان به دلیل دیدن درد دیگران احساس می کند تصوری بیش نیست .در ِد حاکی از همدردی
از بین می رود ،ولی احساس همدردی باقی می ماند .همدردی از عشق سرچشمه می گیرد .عشق انفرادی
منحصر به شوهر ،زن ،بچه و غیره است ،در حالیکه عشق الهی عشقی است که برای تمام موجودات است.
گفتگو با سای بابا ،جان هیسالپ

ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ را ﻫﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﻜﻨﻴﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ،ﻗﻠﺐ ،ﻗﻮل ،و راﺑﻄﻪ
زﻳﺮا ﺷﻜﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﺪاﻳﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ درد ﻓﺮاوان اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺷﺮي ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ
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در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ

من درباره شری ساتیا سای بابا چه می توانم بنویسم ،برای کسی که آواتار است! آن یگانه ای که با قرار دادن
کتاب نازنین در دستم سرگردانی مرا در جستجوی راهم به پایان رساند .این کتابی بود که خداوند و عشق واقعی
او را به قلبم معرفی کرد .چیزی که برای مدت بسیار طوالنی در جستجوی آن بودم .در نوامبر سال  ،۲۰۰۵با
تشویق ساتیام عزیزم به هندوستان رفتم .هر موقع که بابا را در دارشان می دیدم ،در ذهنم از او می خواستم که
از طرف خودش یک هدیه ای به من بدهد تا برای ساتیام نازنینم ببرم .یک روز قبل از بازگشت به آمریکا ،در
مندیر روبروی بابا نشسته بودم و همانطور که در چشمانش خیره شده بودم ،ناگهان در نظرم آمد که د ِر دروازٔه
خیلی بزرگ و طالیی رنگی نیمه باز شد و در همان لحظه بابا جواب تقاضای مرا با تمام آگاه بودنش اینگونه داد:
"قلبت را برایش ببر ".سپس من گفتم :ولی بابا دوست دارم قلبی پاک و بزرگ برای او ببرم ،قلبی که او سزاوار
آن باشد.
بابا در این سفر نه تنها تمام آگاه بودن و همه جا حاضر بودنش را به من نشان داد ،بلکه راهی که در آن قدم
گذاشته بودم را متبرک کرد ،قلبم را یکپارچه در اختیار مادر واقعی الهی ام قرار داد و مرا با دعای خیرش به
سوی او و راه مستقیم او رهسپار کرد .یگانه ای که تمامی ،قلب مادر است ،قلبی که مدت های مدیدی نادانسته
در جستجویش بودم .بنابراین تنها چیزی که می توانم به بابا بگویم این است :بابای عزیزم ،مرسی از اینکه قلب
مرا تمامی در اختیار راهنمای الهی ام قرار دادی .از اعماق قلبم برای چنین هدیٔه گرانبهایی تا آخرین نفس تشکر
و قدردانی می کنم ،چون او تمام رحمتی است که شما هستید.
با عشق ،قدردانی و سپاسگزاری فراوان برای باز کردن دروازٔه طالیی به روی من.
گوپیه جاودان ساتیام
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ﺗﺴﻠﻴﻢ

یوگا به معنی اتحاد و وصل شدن است و روح فردی باید به روح الهی بپیوندد؛ شخص باید رضایت خود را در آن
ذات الهی که خودش هم جزیی از آن است بیابد .مانند رودخانه ها که آب دریاها را دوباره به خو ِد دریاها می
رسانند و شادمانند که محدودیت اسم ها و اندازه ها را از دست داده اند ،در این مقص ِد کمال است که فرد به آن
هستی کیهانی می پیوندد.
چگونه می شود به چنین مرحله ای از یوگا دست یافت؟ کتاب مقدس گیتا پیشنهاد می کند که تنها همین نکته
آموزش داده شود .یعنی دارمای من ،وظیفٔه من ،مسئولیت من نسبت به خودم .و آن وظیفه چیست؟ یوگا است.
چگونه می توان به این یوگا دست یافت؟ با تسلیم به خداوند ،با پاک کردن ارادٔه خود و پذیرفتن ارادٔه او ،با
واگذار کردن شروع هر عملی به او ،با انجام دادن هر کاری به راهنمایی او و با سپردن نتیجٔه هر کاری به خود او.
این درسی است که در نوشته های مقدس هندوها به آن اشاره شده" .قید و بند هرگونه وظیفه ای را رها کنید و
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بدون هیچگونه پیش شرطی به من تسلیم شوید .من شما را در مقابل هرگونه گناهی محافظت می کنم و شما را
از چرخٔه تولد و مرگ اندوهبار زندگی آزاد می کنم ".بدین ترتیب با تضمین خداوند شما همیشه در آن واقعیت
آرامش جاودانه باقی خواهید ماند.
بزرگترین مانع در راه تسلیم ،منیت و احساس مالکیت است .این چیزی است که از زمان های بسیار گذشته به
شخصیت شما ارث رسیده است و هر بار ریشه آن در زندگی های پی در پی عمیق وعمیق تر شده است.
ن خداوند
منیت به سادگی با سرسپردگی ،با تمرکز بر روی عظمت خداوند و با خدمت به دیگران به عنوان فرزندا ِ
درهم می شکند .تسلیم ،فقط پس از دست کشیدن از لذتهای حسی که با تشخیص میان آنچه حقیقت است و
آنچه حقیقت نیست موثر واقع خواهد شد .کلمٔه "من" و "مال من" باید با تمرینات معنوی پاک شود .سر دسته
همه دیسیپلینها تکرار نام خداست .وقتی شما بر روی نام خداوند تمرکز می کنید ،عظمت ،رحمت ،توانایی و
نفوذ او ،بر روی ضمیر آگاهی ثبت می شوند و ظرفیت ها و توانایی های شخص ،با الهیت در هم می آمیزند.
وقتی فروتنی افزایش می یابد ،تسلیم به آسانی امکان پذیر می شود .هدف هستی همین است :دیدن خداوند و
پیوستن به عظمت او .بقیٔه موفقیت های دیگر همگی بیهوده هستند .کتاب مقدس وداها آشکار می کند که این
است هدف نهایی انسان....کتاب مقدس اوپانیشاد راه را اعالم می کند .کتاب مقدس گیتا به آن نور می بخشد.
مقدسین و خردمندان بزرگ آن را آشکار می کنند .آواتارها هنگامی می آیند که مردمان از راه درست دور شده
باشند و در توحش و بیهودگی گم شده باشند.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻴﺪ
حک و ثبت شده است.
تغییر پذیر می تواند از روی تخته سیاه پاک شود ،در حالیکه تغییر پذیر بر روی ذهن َ
قبول بتهایی که از خداوند ساخته شدهاند با آگاهی حضور او در وجودمان پاك خواهند شد.
هنگامیکه اتاق دعای خود را در خانه عوض میکنید تصور نکنید که خداوند فقط در آن مکان بوده است .حضور
او را در همه جا احساس کنید .خداوند اشیاء خانه نیست که فقط درون و بیرون ،باال و پایین و پیرامون ما باشد.
همٔه فرم های خداوند را در قلب خود جای دهید .برخی از آنها را حذف نکنید و به برخی دیگر خوش آمد
بگویید .با آنهایی که خداوند را در فرم های دیگر و با نام های دیگر می پرستند و با زبان دیگری او را تمجید می
کنند کنار بیایید!
خداوند عشق است؛ بنابراین باید برای پیوستن به او عشق شوید .او زیبایی است پس بدون هیچگونه زشتی زیبا
شوید .او شفقت است پس شفیق شوید .و آنگاه می توانید با او یکی شوید .آب به سادگی با آب مخلوط می شود
و روغن فقط با روغن .خداوند شیرینی است .سخنانش شیرین است .نگاهش شیرین است .ندایش شیرین است.
او از خو ِد شیرینی هم شیرین تر است .اما وقتی زبانتان از بیماری بار پیدا می کند او تلخ خواهد شد .بیماری را
با گسترش عشق به همه درمان کنید .نیازی نیست که به جنگل یا به تنهایی خودتان پناه ببرید .شما نمی توانید
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از فعالیت دست بکشید .شما باید در کنار خطی قدم بردارید که با آن در هماهنگی هستید .شما نمی توانید به
ی زهد و گوشه نشینی را پیشه گیرید .برای آن به سال های درا ِز آمادگی نیاز است.
یکباره ،زندگ ِ
ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
اسم الهی نجات دهنده است و آزاد می کند! این اسم زره ای است در مقابل حملٔه شدید غرور و دلسوزی برای
خود .هنگامی که تکرار نام خداوند به طور منظم در حالیکه چشم درونتان به فرم آن متمرکز است انجام شود.
شما با موانع زیاد و افکار ناراحت کننده و فریب دهنده مواجه می شوید .باید به این افکار و موانع بی اعتنایی
شود ،نادیده گرفته شوند و کم اهمیت تلقی شوند .عادات خود را مستحکم کنید ،به انضباط و دیسیپلین
بچسبید ،نظام درونی خود را بهبود ببخشید و بیشتر در مجاورت همراهان خوب و الهی قرار گیرید .گاو ن ِر
سرکش باید مهار شده و رام شود .دماغش سوراخ شده و حلقه به آن آویزان گردد .گاو باید مهار شده و تحت
تعلیم قرار گیرد تا بارهای سنگین را حمل کند و به خدمتکاری سر به راه برای اربابش تبدیل شود.
تنها کافی نیست که عظمت نام خدا را درک کنید؛ عظمت نام خدا مانند اطالعاتی است که در یک قرص
ویتامین وجود دارد .این اطالعات به تنهایی نمیتوانند درمان کنند بلکه باید آن اطالعات را ببلعید ،اجازه دهید
ش زبان خوب و کافی نمیباشد؛ احساسات نیز باید از
تا جذب بدن شود آنگاه قرص درمان خواهد کرد .فقط ورز ِ
نام خداوند اشباع شوند و مغز باید معنی آن را به شخص یادآوری کند و در این هنگام است که شادی و سرور
تکمیل می شود.
هنگامی که شما بر روی نام پروردگار که ذاتا شیرین است ثابت می مانید آن نام همٔه شیرینی نهفته در شما را
بیدار می کند .وقتی آن شادی و سرور را چشیدید دیگر نمی توانید حتی برای لحظه ای بدون آن خوراک زندگی
کنید .آن نام به اندازٔه هوا برای ریه ها ضروری می شود .ممکن است بگویید که گوش دادن به داستان های
اسطوره ای در آخرین لحظٔه عمر برای به یاد آوردن نام خداوند کافی است در حالیکه اگر آن نام را در طی سال
های متمادی تکرار نکرده باشید کار بسیار دشواری خواهد بود که آن نام را به یاد آورید .نام خداوند در موجی از
احساسات و افکار که در آخرین لحظه شما را احاطه کرده اند محو می شود مگر آنکه از هم اکنون این نام را
هرگاه که مایلید به عمق خود ببرید.
روزگاری مغازه داری بود که با تاثیر گرفتن از داستانی تصمیم گرفت که نام خداوند را با استفاده از یك راه میان
بُر تا آخرین لحظٔه نفسش به یاد آورد .او نام آواتارهای گوناگونی را بر روی پسران خود گذاشت تا در هنگام مرگ
مجبور شود آنها را صدا زند .همانطور که انتظار می رفت آن زمان فرا رسید .او نام پسرانش را یکی پس از دیگری
صدا کرد .آنها  ۶نفر بودند و او بوسیلٔه صدا کردن نام آنها  ۶بار نام خداوند را تکرار کرد .پسران آمدند و دور
تخت او جمع شدند در حالیکه او تعداد پسرانش را میشمرد به ذهنش رسید که :آه! همٔه پسرانم اینجا هستند.
س زندگی اش بود و او
پس چه کسی هم اکنون از مغازه مراقبت می کند .می بینید ،مغازه آخرین کالم نف ِ

٦٢
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

نتوانست در آخرین لحظه نام خداوند را از راه میان ُبر جایگزین آن کالم کند .نتیجه اعمال علیرغم خواسته ها و
تمایالت شما کا ِر خودشان را انجام می دهند.
تا زمانی که شایستگی الزم برای به زبان آوردن نام خداوند در لحظه آخر زندگی را نداشته باشید این امر تحقق
پیدا نخواهد کرد.
الزمٔه توانستن تکرار نام خدا در آن هنگام تمرین دراز مدتی است که بر پایٔه ایمان استوار شده باشد .این عمل
نیازمند شخصیتی قوی است ،که عاری از هرگونه تنفر و کینه توزی باشد زیرا خداوند نمی تواند در سرزمین
غرور و حرص و طمع دوام بیاورد .حال از کجا بدانید که کدام لحظه آخرین لحظه است؟ خداون ِد مرگ هیچگونه
خبری از آمدنش برای در بر گرفتن شما نمی دهد .او مانند مردی با دوربین است که عکس های فوری می
گیرد .او اطالع نمی دهد .فقط می گوید" :حاضر و دگمه دوربین را فشار میدهد ".اگر مایلید که عکستان به
دیوارهای بهشت آویزان شود باید جذاب باشید .حالتتان ،ژستتان و لبخندتان باید زیبا باشد مگر نه؟ بهتر است
که برای فشار دادن دگمٔه دوربین روز و شب آماده باشید ،بنابراین باید نام او مدام بر زبانتان و عظمت او همواره
در ذهنتان در گردش باشد .سپس وقتی عکستان گرفته شد خوب و زیبا خواهد بود.
س از اشتباه مورد نیاز است؟ چگونه به این نتیجه
س از گناه و تر ِ
چه چیز بیش از همه در ترویج پرهیزکاری ،تر ِ
می رسید که یک رفتار یا یک فکر ،گناه آلود یا اشتباه است؟ این نتیجهگیری بر اساس صدای درون انجام
میپذیرد .بدون ایمان ،حتی در زندگی مادی هیچ پیشرفتی امکان پذیر نمی باشد .علم "هر چیز که قابل دیده
شدن است" را به عنوان اثبات نهایی تلقی می کند و میپذیرد ،اما واقعا تا کجا می توان به احساسات و حواس
اعتماد کرد؟ شما بر مبنای لباس و مدل موهای یك شخص به او احترام نمیگذارید زیرا که آنها "دیده شده ها"
هستند ،بلکه بر مبنای شخصیت و دست آوردهایش که نادیدنی و غیر قابل مشاهده هستند به او احترام
میگذارید.
ﻧﺴﺨﻪ اي ﺑﺮاي دورة ﻛﺎﻟﻲ
مدیتیشن به عنوان وسیله ای در دوران کریتا یوگا ) (Kritha Yugaتجویز شد .توبه و طلب بخشایش به
ک پرستش در دوران دواراپا یوگا
عنوان وسیله ای در دوران ترتا یوگا ) (Tretha Yugaو مناس ِ
) (Dwarapa Yugaو دورٔه کنونی در شاستراها ) (Shastrasبه عنوان دورٔه مساعد و مناسبی برای آزاد
شدن توصیف شده است .این در حالیست که در دوره های گذشته طلب جدی بخشایش و عمل توبه توصیه شده
است .دورٔه کالی که شما در آن به سر می برید فقط نیازمند تکرار نام خدا برای دست یابی به آزادی است.
هنگامی که نام خداوند همراه با همٔه عظمت و بزرگی آن به خاطر آورده شود طوفانی از رحمت در ذهن جاری
خواهد شد .فقط شخصی به نام ویاسا آن را می دانست .هنگامی که برخی از خردمندان نزد او رفتند تا بفهمند
چه دوره ای بیش از همه برای به بار نشستن کوشش انسان در آزادی مساعدتر است ،او پیش از پرسش آنها با
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صدای بلند با خود تکرار کرد" :آه! چقدر آنهایی که برایشان مقدر شده است که در دورٔه کالی یوگا زاده شوند
خوشبختند ".در دورٔه کالی یوگا بسیار آسان است که رحمت خداوند را به دست آورد.
یادآوری نام خداوند بهترین داروی پاک کننده برای ذهن است .وسیله ای برای عبور از دریاست .نام خداوند
قایقی است که شما را صحیح و سالمت به آن طرف می برد .نام خدا آن حجابی که بین فردیت و کل است را
جدا می کند و محو می سازد .وقتی آن حجاب از میان برود انسان خود را درمقابل "خو ِد کل" میبیند و آن
هستی کل که در واقع خود اوست را در آغوش می گیرد.
نام خداوند باید همواره با شادی ،سپاسگزاری ،سرور ،آگاهی از یگانگی اش و شکوه و جالل ادا شود .نام او را با
عشق خطاب کنید ،نام او را با اشتیاقی همراه با صداقت و خلوص بخوانید.
ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
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ذهن انسان بیش از حد از دنیا پر شده است ،شکم و معده اش بیش از اندازه وقت و انرژی طلب می کنند.
خواسته ها و آرزوهای او سریع تر از ظرفیتش برای پاسخ دادن به آن خواستهها تکثیر می شوند .رویاهایش زیاد
از حد برایش واقعی اند ،آن رویاها او را به سمت پیروزی های کاذب و ماجراهای پوچ می کشانند .انسانی که
ب تجزیه و تحلیل کردن دنیای مادی است همه شور ونشاط ،شیرینی و مالحت و تعالی خود را
مشغول و مجذو ِ
از دست داده است .در چنین وضعیتی حقیقت تبدیل به کلمه ای در لغت نامه شده است .شفقت به تقلید بی
معنایی تنزل کرده است و فروتنی و تواضع ،صبوری و احترام مانند چراغ بی شعله ای در دور دست ها بی فروغ
شده است.
تنها دستگیره و تکیه گاهی که انسان در این تاریکی وحشتناک دارد نام خداوند است .نام خداوند آن قایقی است
ی تاریک شده از تنفر و ترس و آمیخته با اضطراب و وحشت به آن سوی دریا رهنمون
که او را در دریای طوفان ِ
می کند.
تکرار نام شیرین خداوند بر روی زبان و ذهن انسان که با شیرینی عظمت او آمیخته شده باشد بهترین وسیله
برای بدست آوردن طعم رهایی و آزادی است.
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این تمرینی است که در همٔه زمان ها و مکان ها بدون آنکه به عقیده و مرام ،طبقٔه اجتماعی ،جنسیت ،سن و
سال ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی توجه شود می تواند انجام پذیرد .این تمرین شما را بطور مداوم در تماس با
الیتناهی قرار می دهد و بنابراین میزانی از آن خرد و قدرت نامحدود را به شما انتقال می دهد.
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزي ﻛﻨﻴﺪ ،وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
زندگی که از غذای دنیوی تغذیه شود کوتاه است ،ولی زندگی که از رحمت الهی تغذیه شود ابدیست .به دنبال عمر
طوالنی نباشید ،بلکه به دنبال زندگی الهی باشید .آرزوی عمر طوالنی نکنید ،بلکه به دنبال قلب پاک باشید.
بودا این حقیقت را می دانست و این حقیقت را به دنیا شناساند .او گفت دنیا درد و رنجی بیش نیست .همه چیز پوچ
است ،همه چیز فانی و کوتاه است ،همه چیز دروغ است .بنابراین انسان خردمند ،مسئولیت هایی که به او واگذار شده
است را باید با تشخیص بین واقعیت و غیر واقعیت ،پشتکار و بدون وابستگی انجام دهد .نقش خود را بازی کنید ولی
هویت واقعی خود را ساده و پاک نگاه دارید .خود را در فعالیت های معنوی و بدون تاثیر پذیرفتن از دنیای عجول و
بی هدف ،مشغول کنید .این است وظیفٔه شما ،وظیفه ای که شما نمی توانید از آن فرار کنید .شما باید با تمام وجود
وظیفٔه دنیایی خود را انجام دهید ،بدون نگرانی از دست دادن و یا به دست آوردن ،شکست و یا موفقیت ،مالمت و یا
تحسین .کتاب مقدس گیتا این درس ها را به شما می آموزد" :کسی که با هیچ گونه افکار دیگری به جز من عبادت
کند ،او را به دوش خواهم کشید و من بار او را تا ابد حمل خواهم کرد".
ﻧﺴﺨﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺸﺮﻳﺖ
در کتاب گیتا گفته شده است" :مرا به یاد داشته باشید و بجنگید!" نکتٔه مهم در اینجا میدان جنگ زندگی است
که می گوید :در این میدان ،خداوند را ارابه ران خود بدانید .این راه و روش فقط برای آرجونا نیست ،بلکه نسخه
ای است برای تمام بشریت" .ذهن خود را بر روی من ،استوار و ثابت نگهدارید و آنگاه بجنگید .آنگاه اراده من،
اراده شماست .من دید چشمان شما هستم ،من خرد و بینش شما هستم و من در َنفَس شما جاری می باشم.
ن من است،
ن من است  ،نتیجٔه پیروزی از آ ِ
ن من است ،شکست و پیروزی از آ ِ
ن من است ،قدرت از آ ِ
جنگ از آ ِ
ن من است .شما من هستید و من شما هستم".
احساس سرشکستگی از شکست ،از آ ِ
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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ﺻﺪاي ﺗﻮ در دروﻧﻢ
بابای نازنین من،
راه ما ،حدود چهارده سال پیش در هم آمیخته شد .زمانی که کامال مایوس بودم و تو با صدای درون ،مرا به
سوی کسی که بعدها متوجه شدم راهنمایم است هدایت کردی .نزدیک به بیست سال بود که ساتیام را ندیده
بودم اما صدای تو در درونم به من گفت که او می تواند مدیتیشن را به من بیاموزد و مرا کمک کند .من هم
اطاعت کرده و با او تماس گرفتم .ساتیام کتاب
مقدس باگاواد گیتا را به من داد و مدیتیشن را
به من آموخت .از آن زمان ،زندگی ام را بر مبنای
قوانین و راهنمایی های تو شروع کردم .از آن روز
به بعد همه چیز در زندگی من تغییر کرد و از
راهی که در زندگی ام باز شده بود ،کامال بی
اطالع بودم.
هر چند من تو را قبل از دیدن ساتیام نمی
شناختم ،ولی چیزی در درس هایت چنان عمیق
مرا لرزانده بود که می دانستم در جای درستی
هستم و راه و جهت تو دقیقا همان بود که زندگی نافرمان من احتیاج داشت .بنابراین ،راه تو را پیروی کردم و
گاهی از آن خارج شدم .دوباره بیشتر پیروی کردم و دوباره به بیراهه رفتم .ولی در تمام این مدت می دانستم که
برخالف کلنجارها ،مقاومت ها و دردهای این گسترش ،هیچگاه تو را ترک نخواهم کرد.
بالفاصله تو شروع به رحمت دادن در خواب هایم کردی و هنوز هم ادامه می دهی .مقدار رحمتی که در حالت
چهره به چهره در خواب با تو تجربه کرده ام قابل توصیف نیست و زمانی که بیدار می شوم هر چه از دستم بر
آید انجام می دهم تا بتوانم آنچه که از تو دیده ام و شنیده ام و هر چه که در آن زمان کوتاه احساس کرده ام را
دوباره به یاد آورده و تجربه کنم.
در سال دو هزار و پنج ،این افتخار را پیدا کردم که تو را از نزدیک ببینم و زمانی که در فکر برنامه ریزی سفرم
بودم ،تو در خواب با رحمتت به من گفتی که دقیقا چه روزی در پوتاپارتی خواهم بود .وقتی به آنجا رسیدم
اولین تجربه من با مالقات شخصی )فیزیکی( تو این بود :ما در صف قرعه کشی دارشان بیرون نشسته بودیم ،بعد
از مدت طوالنی انتظار ،من شماره ردیف دو را گرفتم .بعد از مدت زیادی که آنجا بودیم ،دیدم که بابا از اتاقش
بیرون آمده و سوار یک ماشین کوچک شد .چون که این ماشین اروپایی بود ،بابا در جایی که معموال راننده می
نشیند نشسته بود .او از کنار من در فاصله چند قدمی رد شد و من توانستم چشمانم را در چشمانش بدوزم .از
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لحظه ای که لباس نارنجی او را از دور دیدم شروع به گریه کردم و وقتی که او با ماشینش از جلوی من رد شد،
به سختی گریه می کردم و قلبم را به شدت مشت می زدم.
این جرقه در قلب من ،از همان دقایق شروع به رشد کرد و گسترش یافته است .هیچگاه نتوانستم از نزدیک با تو
صحبت کنم .رابطه من با تو از طریق حضور بوده است .زمانی که هوشیار هستم و از درس هایت پیروی می کنم،
این حضور به من عشق داده و مرا به سوی خود می کشد و زمانی که گرایشم به طرف افکار و وسوسه های آن
می رود ،با بدخلقی از من دوری می کند .در آن زمان ،در خواب هم از من دور شده و فاصله می گیری .این
صحنه مرا زجر می دهد ،اما این اشتیاق را در من به وجود می آورد تا دوباره راه خود را به سوی تو پیدا کنم.
اخیرا درباره عظمت تو ،تعمق زیادی می کنم .چه چیزی در تو وجود دارد که به این اندازه اسرارآمیز و مبهم
است؟ چگونه می توانی میلیونها انسان را در یک زمان لمس کنی؟ چگونه این جرقه عشق جاودانه را در قلب
کسی که هیچگاه تو را مالقات نکرده است ،روشن می کنی؟ چگونه از طریق عشق تو قادر هستیم که سرشار از
عشق برای همه برادران و خواهران خود ،در این دنیایی که تو آفریده ای باشیم؟ چگونه یک نگاه به لبخند تو،
التیام و مرهم عمیق ترین زخم های ماست؟ چگونه انجام کارهای درست در راه تو ،به این اندازه لذت بخش
است؟
در این رویا ،تو جای پدری را گرفته ای که هرگز مرا مثل تو حمایت نکرده است .مادری که هرگز مانند تو به من
عشق نورزیده است .دوست و همدمی که هیچگاه مرا ترک نکرده است و معشوقه ای که هیچگاه در این دنیا
چشم در چشمش ندوخته بودم .تو و ساتیام ،ماورای همه چیزهای پراهمیت زندگی من هستید .خدمت به تو و
ساتیام ،بزرگترین لذت این زندگی خیالی است و این مسئله به خواب روز من معنی و مفهوم دیگری داده است.
خوابی که به آسانی می توانست نادیده گرفته ،حذف شده و کنار گذاشته شود .ولی به خاطر ایمان ،عشق بی
نهایت ،راهنمایی ها و صبوری هایی که هر دوی شما روی من سرمایه گذاری کردید ،حداقل این امکان را به آن
داد که برای خود و دیگران بدرخشد.
از هر دوی شما سپاسگزارم برای فرصتی که در این رویا به این زندگی دادید .خواهش می کنم به من کمک
کنید تا همیشه شما را مفتخر کنم.
دختر باوفای جاودانه شما،
گل کوچک ساتیام،
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ﴰﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻥ ،ﺫﻫﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﺡ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ،ﻫﺴﺘﯽ،
ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ .ﴰﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﱂ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﴰﺎ ﺁﻓﺮﯾﻨﻨﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﮐﺎﺭ ﲤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻘﯿﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻭﺩ .ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﯽ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﺯﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﯽ
ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﴰﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻫﺪﻑ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﮎ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺍﳒﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ
ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺪ ﺍﳒﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺼﯿﺒﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮﻭﺭ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ
ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﻥ ﴰﺎ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺪ ﺍﳍﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﳘﯿﻨﺠﺎﺳﺖ.
ﳘﺎﻥ"ﺧﻮﺩ" ﺍﺳﺖ .ﺁﻥ ﺳﺮﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺪﻥ ،ﺫﻫﻦ ،ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺁﻥ ﺳﺮﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﴰﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﴰﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﳘﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﳘﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﲡﻠﯿﺎﺕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﴰﺎ ﳘﺎﻥ ﮔﻞ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﴰﺎ ﳘﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﺸﻤﮏ ﺯﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﲤﺎﯾﻞ ﺧﻮﺍﺳﱳ ﺭﺍ ﺩﺭ ﴰﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ
ﺷﺮﯼ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺳﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ
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یک خانم ایرانی شاهد چند نمونه از معجزات بابا در ایران بوده است که آنها را مفصأل در زیر شرح
می دهد:
خانمی در کتابی که با او مصاحبه شده است می گوید :روزی دختری به نام تامارا که فردی
خداپرست بود ،در شب اول ماه نو به منزل دخترم آمد .تامارا که دختر بسیار خوش قلبی بود برای
دخترم تعریف کرد که او بسیار نگران مادر مریضش است و نمی داند که چه بکند .او از دخترم
کمک خواست .دخترم به او پیشنهاد کرد که او به ماه نو نگاه کند و بعد چشمانش را ببندد و فورا
به عکس بابا نگاه کند و آنگاه همه چیز درست خواهد شد .تامارا گفت او عکسی از بابا ندارد ،اما
بخاطر آورد که چندی پیش من پس از بازگشتم از هندوستان یک پاکت کوچک ویبوتی )خاکستر(
که عکسی از بابا روی آن بود را به او داده بودم .او رو به دخترم کرد و گفت :بگذار کیفم را بگردم تا
شاید خاکستری که مادرت به من داده بود را پیدا کنم .او بعد از کمی جستجو پاکت را از توی
کیفش بیرون آورد و با کمال تعجب متوجه شد که پاکت ویبوتی سنگین تر از قبل است .وقتی او
پاکت را باز می کند صلیبی بسیار زیبا درون آن و در وسط خاکسترها می بیند ،صلیبی که از صدف
ساخته شده بود .هر دوی آنها بسیار خوشحال شدند و وقتی دخترم از من پرسید که آیا من این
صلیب را به تامارا داده ام یا نه؟
با تعجب به او گفتم ،من هرگز به یک مسیحی صلیب نمی دهم چون آنها صلیب خودشان را دارند.
این صلیب بطور زیبایی با لغت فارسی "س" در اطرافش تزیین داده شده بود .هر دو طرف آن بر
خالف مرواریدهای معمولی می درخشید .چندی بعد من و دخترم صلیب را به چند جواهر فروش
نشان دادیم و همٔه آنها گفتند که درست کردن این به دست انسان با چنین طرحی برروی آن غیر
ممکن است چون هرکدام از مرواریدها به صورت حرف "س" بود .تامارا تعریف کرد که یک روز
قبل از پیدا کردن این صلیب ،او صلیب خودش را به خواهرش داده بوده و خود آرزوی داشتن
صلیب دیگری را کرده بود.
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همین خانم ایرانی معجزه دیگری را می نویسد :من باژانی )اشعار درباره خداوند( ساخته بودم که
آنرا ضبط نکرده بودم و قصد ضبط آنرا هم نداشتم ،ولی خوابی از بابا دیدم که او لباس سفید
پوشیده بود و باژان مرا می خواند .من به محض اینکه بیدار شدم ،آن باژان را ضبط کردم .زمانی که
آنرا پخش می کردم تلفن به صدا در آمد ،نیمه شب بود و من متعجب بودم که چه کسی می تواند
این موقع شب تلفن کند .صدای آقایی از پشت تلفن گفت :خواهش می کنم اجازه دهید که من آنرا
بشنوم .پرسیدم شما که هستید؟ شماره تلفن مرا از کجا گرفته اید؟ او خودش را معرفی کرد و گفت
که او شماره را بطور تصادفی انتخاب کرده و به آن تلفن زده است و همان موقع که من گوشی تلفن
را برداشته بودم او صدای آهنگ را شنیده بود .من باژان را بنا به درخواست آن آقا پخش کردم .پس
از اینکه او به باژان گوش داد گفت :چه آهنگ قشنگی! من یک کپی از آنرا می خواهم.
روز بعد این آقای ناشناس به منزل من آمد تا نوار را از من بگیرد .پسر جوانی بود و گفت :من باژان
شما را خیلی دوست دارم .من عالوه بر نوار ،طبق تعریفی که از سای بابا و ویبوتی )خاکستر( او در
شب قبل برای او کرده بودم ،مقداری ویبوتی به او دادم و توضیح دادم که چگونه در موارد بیماری
باید از آن استفاده شود.
پس از مدتی ،این پسر جوان که در فرودگاه کار می کرد ،بخاطر اشعه های شیمیایی چشمانش
آسیب می بینند طوری که بینایی اش را از دست می دهد .دکترها گفته بودند که چشمانش
آسیب دیده و قابل درمان نیستند و به او توصیه کردند که تنها راه عالج ،عمل جراحی است و از او
می خواهند که هرچه زودتر به شیراز برود و چشمانش را به وسیله متخصصان در آنجا عمل کند.
شب قبل از حرکت به شیراز ،او مقداری ویبوتی روی پلک چشمانش میمالد و مقداری از آن را هم
می خورد .روز بعد وقتی پانسمان را از روی چشمانش برمی دارد و چشمانش را باز می کند
متوجه می شود که کامال می تواند ببیند.
قلب سایی
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WUTت  
شش سال پیش از طریق راهنمای الهی و عزیزم ساتیام ،با بابا آشنا شدم.
طی چهار بار سفرم به هند و زیارت بابا ،همیشه آرزو داشتم برای یک بار هم که شده از نزدیک
ایشان را ببینم و مشتاق یک نگاه بابا بودم ولی هیچ گاه مالقات حضوری با بابا نداشتم.
در سفر سومم به هند ،جشن "شیواراتری" که همان جشن عبادت است برگزار شد .جشن از ساعت
شش بعد ازظهر با حضور بابا شروع می شد و شش صبح فردای آن روز مجددا با حضور بابا به اتمام
می رسید.
آنروز جمعیت فوق العاده زیاد بود .مندیر از پیروان بابا پر شده بود و جایی برای من نبود .سوادال ها من
را به سالن دیگری که کنار مندیر بود ،راهنمایی کردند .من با حالت گریه و ناراحتی از اینکه شانس
دیدار بابا را از دست داده ام وارد سالن دیگر شدم .به من گفته بودند که بابا معموال به مندیر در جایگاه
مخصوص خودشان می روند.
همین طور که در درونم با بابا صحبت می کردم و به او می گفتم که دیشب در ویژن به من قول
داده ای که شما را می بینم ،رفتم و در بین جمعیت نشستم .کتاب سایی دارشان هم در دستم بود.
در این سالن یک پرده نمایش بود که ما را در جریان برنامه های مندیر بگذارند .خیلی هیجان
داشتم .یکدفعه خبر دادند بابا از منزل بیرون آمده اند .ناگهان در عین ناباوری دیدم بابای عزیزم
روی صندلی چرخدار با لباس قرمز اناری رنگ قبل از اینکه به مندیر بروند ،وارد سالنی که من بودم
شدند.
وای ....از این بهتر نمی شد .جمعیت ناخودآگاه به سمت جلو هجوم آورد .طبیعتا من هم به جلو
رفتم .همه چیز طوری بود که من سریع تر به صف جلو هدایت شوم .باور نمی کردم که بابای عزیز
دلم را در دو متری خودم با لبخند زیبایش ببینم .نگاه بابا را برای یک لحظه گرفتم .تمام وجودم پر
از انرژی و عشق او بود .فقط حضورش را سپاسگزاری می کردم که مرا به آرزویم رسانده بود.
بابا رفت و من متوجه شدم کتاب سایی دارشان از دستم افتاده است .در بین جمعیت خیلی
جستجو کردم ولی پیدا نمی شد .رفتم ردیف های آخر نشستم .ناگهان یک خانم هندی که درست
جلوی من نشسته بود را دیدم که کتاب سایی دارشان را ورق می زد و به دوستش نشان می داد.
کتاب را همراه با یک شادی عمیق و شکر مجدد از حضور بابا ،از او پس گرفتم.
این دارشان بابا یکی از شیرین ترین تجربه هایم از حضور بابای عزیزم بود.
با عشق ،قدردانی و تشکر فراوان از بابای عزیزم که راهنمایی چون ساتیام نازنین را به ما عطا کرد.
نازنینی که هرگز ما را تا رسیدن به خانه تنها نمی گذارد و همیشه درس ها و حضورشان زندگی مرا به
سمت "خود" هدایت می کند.
بتول
ام سای رام
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ﻧﻘﺶ زن در ﺧﺎﻧﻮاده

زن در خانه ستون اصلی اعتقادات ،عبادت و پرستش کانون خانواده است .خانم ها می توانند هم باعث گمراهی
خانواده خود و هم باعث کشش آنها به طرف راه صحیح شوند .زن ها طبیعت ًا ایمانی قوی دارند .آنها با عشق،
فداکاری و ایمان ،با فروتنی و به نرمی می توانند شوهرانشان را به سوی خدا و اعتقادات پاک هدایت کنند .خانم
ها معموال قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می شوند ،خانه را تمیز می کنند و بعد از نظافت خود و تمیزی
خانه به عبادت و پرستش خداوند می پردازند .آنها در خانه هایشان اتاق و یا جای کوچکی برای عبادت و
پرستش اختصاص می دهند و عکس های خداوند و همچنین عکس های معلم و راهنماهای روحانی را در آنجا
قرار می دهند .خانم ها در طول روز و شب حتی در مراسم جشن های مذهبی ،فضای اتاق را با عبادت و
پرستش شان پر می کنند .خانمی که با پشتکار این اعمال را انجام می دهد ،خواهد توانست شوهر گمرا ِه خود را
نیز به راه راست هدایت کند ،او را تشویق کند که با همدیگر عبادت کنند یا اینکه او را در فعالیت های نیک و
خدمات اجتماعی برای خدمت به خداوند دعوت کند .اینچنین زنی را می توان زن واقعی نامید .در واقع زن است
که کانون خانواده را می چرخاند ،آن وظیفه اوست .او واقعا مظهر قدرت الهی است.
از سوی دیگر ،اگر زنی شوهر خود را از اعتقادات و ایمان پاکش دور کند و یا چنانچه شوهری ،زن خود را در
مورد اعتقاداتش مرتب ًا کوچک و تحقیر کند ،آن خانه لیاقت داشتن اسم کانون خانواده را نخواهد داشت ،آنجا
جهنم است ،نه خانه .دوزخی است که روح های پلید در آن رقص و پایکوبی می کنند.
اولین وظیفه خانم ها ،درک و آگاهی به نور خدا در خودشان است .باید در هر لحظه با آگاهی به خود که
همان ذات الهی است زندگی کنند .باالترین و بزرگترین خواسته شان باید دانستن راز درونشان باشد .خانه ای
که اینچنین خانمی در آن باشد ،جایی است که زن و شوهر به دنبال هدفی ارزنده هستند .جایی که با همدیگر
شکوه و جالل نام خدا را ذکر کنند و رفتار نیک داشته باشند ،جایی که حقیقت حکمفرمایی کند ،جایی که
آرامش و عشق برقرار باشد ،جایی که مرتب کتاب های مقدس خوانده شود ،جایی که حس ها تحت کنترل
باشند و جایی که با درک یگانگی ،با تمام موجودات بطور یکسان رفتار شود ،آن خانه مسلما بهشت روی زمین
خواهد بود.
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یک زن با چنین طبیعتی ،شایستٔه نا ِم زن است .او باید عشق واقعی نسبت به شوهرش داشته باشد ،سپس او به
عنوان یک زن قانونی در کانون خانواده ،وسیله و رحمتی برای پرهیزکاری و نیکوکاری ،عشق و کامیابی برای
کانون خانواده اش است .خانمی که شوهرش را درک می کند و با او به آرامی صحبت می کند ،دوست واقعی
اوست .گاهی اوقات که زن مجبور است درباره ایمان و پرهیزکاری با شوهرش صحبت کند او نقش پدر را می
گیرد و موقعی که شوهر بیمار است زن برای او حکم یک مادر را دارد.
اولین الویت زن باید خدمت به شوهرش باشد ،این خر ِد واقعی است .چون عبادت و پرستش می تواند به تعویق
انداخته شود .او بدون خدمت به شوهرش تنها توسط عبادت و مدیتیشن نمی تواند رحمت و محبت خداوند را
جلب کند.
در واقع زن باید با دیدن نور خدا در وجود شوهرش به او خدمت کند .این راه رسیدن به خداوند است .زن خانه
باید تمام اعمالش را به خداوند تقدیم کند.
هر چقدرهم شوهر بد باشد ،زن باید با اخالق و رفتار محبت آمیز و عشقش او را به راه راست بازگرداند و کمک
کند که شوهرش نیز رحمت خداوند را جلب کند .او هرگز نباید تنها به فکر پیشرفت خودش باشد .به عبارت
دیگر او باید بداند که شادی ،رفاه ،و خواسته ها و نجات شوهرش برای نجات خودش هم می باشد .چنین زنی
خود به خود و بدون تالش بخصوصی رحمت و محبت خداوند را جلب خواهد کرد ،خداوند همیشه در کنار او
خواهد بود و در تمام راه محبت خداوند را دریافت خواهد کرد .او توسط تقوی و پرهیزکاری اش نجات شوهرش
را نیز تضمین خواهد کرد.
از کتاب دارما واهینی

اﺳﻼم
ﻫﺪف از اﺳﻼم ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .در ﻓﺎرﺳﻲ" ،اﺳﻼم" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم
دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.
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باژان )اشعار الهی( باید عشق و مستی را به بار آورد ،باید فضای آلوده را پاک کند ،باید همه را به شادی و صلح و
آرامش دعوت کند.
زمانی که هویت خودم را در شهر "اوراواکندا" اعالن کردم ،اولین درسی که دادم این بود :ماناسا َبجَره گورو
چارانام ،دوستارا باوا ساگارا تارانام .این بدین معناست که :اول بدانید که در چرخش تولد و مرگ هستید ،غرق در
دریای زندگی دنیوی .سپس سعی کنید با آن درک در صدد چاره جویی باشید ،بعد بر روی یک گورو )معلم( با
یک اسم و فر ِم خداوند که به قلب شما می نشیند ثابت و متمرکز بمانید و سپس بر روی شکوه و حضور او
مسکن گزینید .باژان بخوانید ،ولی با تمام ذهن تان .کسی که با واقعیت ظاهری و نسبی اش فریب می خورد،
آن فرد دنیوی است ،ولی کسی که درک کرده است که این واقعیتی نسبی است ،آن شخص ،پیرو واقعی در این
راه است.
زندگی یک ترانه است ،آن را بخوانید .این چیزی بود که کریشنا در زندگی اش به دیگران درس می داد .آرجونا
آن ترانه را در میدان جنگ شنید ،جایی که فشار به حد اعال رسیده بود ،موقعی که سرنوشت میلیونها انسان
توسط شمشیر ،باید مشخص می شد .کریشنا ترانه های کتاب مقدس گیتا را برای آرجونا می سرایید تا او بشنود.
گیتا به معنی "نغمه" است و کریشنا آن را درهرکجا که بود ،چه در شهر گوکوالم در سواحل دریای یامونا و چه
در کوروکشترا ،بین دشمنان درحال جنگ ،می سرایید ،چون او رحمت الهی بود.
شما نیز باید روزهای خود را در خواندن باژان سپری کنید .بگذارید تمام زندگی تان باژان شود .باور داشته باشید
که خداوند همیشه در همه جا هست .با خواندن باژان قدرت و آسایش و شادی بدست می آورید .شکوه خداوند
حضور اوست .اجازه دهید موج خروشان ِملودی و هارمونی از قلب شما سرازیر شود تا توسط آن عشقی که شما
ابراز می کنید شادی آفرین باشد.
ن به سوی آن
تولد ،آغاز از بین بردن باورها و گرایش های قدیمی است و ضربان قلب صدای طبل برای رفت ِ
میدان است .بعضی از مردم راه کوتاه و بعضی دیگر راه طوالنی تری را در پیش می گیرند ولی همه در راه
هستند .بنابراین ،باژان خوانی باید از کودکی شروع شود و همچنان ادامه پیدا کند .آن باید همدم ،تسلی بخش و
قدرت انسان باشد .آن را به دوران کهولت به تعویق نیاندازید چون آن غذای الزمه برای ذهن است.
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باژان خوانی بطور دسته جمعی و ذکر نام خداوند تمرین معنوی این عصر است .باژان پروسه ای از خواندن دعا و
نیایش شما به درگاه خداوند و ستایش شکوه و رحمت اوست ،همچنین استغاثه کردن از خداوند است برای اینکه
شما را با رحمت و محبت خودش محشور کند.
موقعی که شما نام خدا را ذکر می کنید ،بزرگی و عظمت او ،رحمت او و شکوه و جالل او را در تمام مدت م ِد
نظر می آورید ،حضور عشق در درون
شما شکوفا می شود و رشد می کند،
ریشه های آن عمیقتر و عمیقتر خواهند
شد ،شاخه های آن پهن تر و پهن تر
می شوند ،آنگاه سایه و خنکی آن به
دوست و دشمن ،به هم وطن و بیگانه
می افکند .خداوند میلیونها اسم دارد.
افراد روحانی او را در فرم های بسیاری
دیده اند ،آنها خدا را با چشمان بسته و
باز دیده اند .آنها خدا را در تمام زبان ها
و لهجه هایی که انسان با آن آشنایی
دارد ستایش کرده اند ،ولی هنوز شکوه
و عظمت او بی پایان است.
ﺑﺎژان ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف را ﭘﺎك و
ﻣﻨﺰه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
خواندن باژان برای خداوند با سوزش
عشق شدید و لذت بردن از تجارب
حاصل از ستایش او ،کمک می کند که
فضا پاک و تصفیه شود .انسان در این
عصر مجبور است هوایی که توسط
خشونت ،تنفر ،ظلم و ستم و شرارت
آلوده شده است را تنفس کند .به همین دلیل انسان باالترین گنجینه ای که در درون خود دارد را به هدر می
دهد.
هیچکس ،از اثرات تنفس در هوای آلوده نمی تواند فرار کند .صدایی که ما تولید می کنیم  ،حال چه با نیت
خوب و یا بد ،در فضای اطراف ما پخش می شود .این تجربٔه روزانٔه ماست .صدایی که از رادیو پخش می شود
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از هوا می گذرد و وقتی ما رادیو را روی آن ایستگاه تنظیم می کنیم می توانیم در خانه مان بشنویم .هوا
ی هوا در گیاهان جذب می شود ،محصول
همچنین روی غذایی که انسان مصرف می کند اثر می گذارد .آلودگ ِ
گیاهان حبوبات است ،حبوبات اصل غذای ما هستند ،غذا ،شخصیت و رفتار شخص مصرف کننده را شکل می
ت پلید و ناخوشایند باشد ،غذا نیز خالص است وآنگاه انسان ساده
دهد .موقعی که محیط تمیز و عاری از ارتعاشا ِ
و دوست داشتنی می شود.
کسانی که تنها بر روی استدالل و مباحث علمی تکیه می کنند و می گویند تکرار اسم خدا صدایی بیش نیست،
قادر نیستند ذهن انسان را تمیز و تصحیح کنند .ذکر نام خدا فقط "صدا" نیست .فرض کنید شما در جای
ساکتی نشسته اید و به گفته های دنیوی گوش می دهید .اگر شخصی بگوید "عقرب" شما بالفاصله می ترسید
و یا اگر شخصی بگوید "آب لیموترش" دهانتان آب می افتد .یا ممکن است بشقابی پر از غذای خوشمزه جلوی
شما باشد ،ولی اگر کسی از چیز کثیفی و یا ناخوشایندی صحبت کند شما دیگر تمایلی به آن غذا ندارید.
صرفا صدا باعث ایجاد عکس العمل های بسیاری در ذهن است.
وقتی گفتار دنیوی اینقدر روی ذهن انسان اثر بگذارند ،کلمات الهی مسلما ذهن را تمیز و تصحیح می کنند.
موقعی که هوا را با خشونت پر می کنیم ،ما نیز در طبیعت خشن خواهیم شد .وقتی که هوا را با کینه پر کنیم،
ما نیز ناچاریم همان هوا را استشمام کنیم و در نتیجه خشونت ببار بیاوریم .وقتی که هوا را با صدای روحانیت،
فروتنی ،عشق ،اعتماد به نفس و بردباری پر کنیم ما نیز خودمان از آنها بهره مند می شویم .قلب مانند فیلم
است و ذهن مانند دوربین عکاسی است .اگر دوربین عکاسی را به طرف دنیا بچرخانید عکس های دنیوی روی
قلب شما منعکس می شوند و اگر آنرا به طرف خداوند بچرخانید عکسهای الهی روی آن منعکس می شوند.
ﺳﻮزش ِﻋﺸﻖ  -ﻋﻤﻞ  -ﺗﺴﻠﻴﻢ
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هیچ کتابی نیست که انسان را در خودشناسی کمک کند .شما کتاب های متعددی خوانده اید و به سخنرانی
های زیادی گوش داده اید ولی هیچکدام از آنها شما را در راه رسیدن به این هدف کمک نکرده اند .همانطور که
بدن رشد می کند بتدریج هم تحلیل پیدا می کند ،ولی ذهن پیچیده و بغرنج تر می شود و به سختی می توان
آنرا کنترل کرد و ناآرامی و بیقراری روی ذهن را می پوشاند .در عوض ،تمرینات خودشناسی شما را باال و پایین
نبرده و ثابت نگه می دارند.
درد و رنج تنها با سوزش عشق برای خداوند از بین می رود .شما باید سوزش عشق داشته باشید تا آزاد شوید،
تا از زنجیرهایی که شما را مهار کرده اند رها شوید ،زنجیرهای آهنی فقر و زنجیرهای طالیی ثروت .مانن ِد طفلی
که برای مادرش گریه می کند ،مانند بچه گوساله ای که برای گاو ماما می کند ،مانند انسان گرسنه و بدبختی
که برای یک لقمه نان گدایی می کند .اجازه دهید گریه از اعماق قلب بیاید ،قلبی که دیگر زنجیرهای وابستگی
ها را نمی تواند تحمل کند .خداوند توسط نمایش های توخالی و سر و صداهای ظاهری جلب نمی شود .انسان
فقط بوسیله فراخواندن آتما )ذات الهی( به ریسمان الهی متصل خواهد شد.
بعضی از مردم این سوال را از من می پرسند :ما مدت زیادی است که این تمرینات را انجام می دهیم ،نام خدا را
صد ها هزار بار نوشته ایم ،چندین سال است که نام خدا را الینقطع ذکر می کنیم ،ولی هنوز موفق نشده ایم.
چرا ما به هدف مان نرسیده ایم؟
ن خودتان بروید ،تالش و موفقیت خود را بیازمایید و تمرینات
من می خواهم هرکدام از شما برای جواب به درو ِ
خود را بدون کمک من قضاوت کنید .آیا سوزش عشق دارید؟ آیا استغاثه کرده اید؟ آیا برای خدا آنچنان که
"تیاگاراجا" اشک می ریخت ،گریه کرده اید؟ آیا در مواقعی که ذکر نام خدا را با آن زیبایی و شیرینی می
گویید ،موقعی که فرم او که مملو از عشق و دلربایی است را مجسم می کنید ،اشک توبه و ندامت و اشک شادی
و سرور ریخته اید؟ شما ممکن است اشک ریخته باشید ولی چه کسی می داند آن برای چه بوده است آیا گریه
ها برای ترس بوده است؟ آیا برای حرص و طمع و یا غرور بوده است؟ یا بخاطر اینکه خداوند به شما نزدیک
نبوده است؟
مجسم کنید کودکی با کتاب دینی در دستش نشسته است و آن را بطور آهسته ورق می زند و به نوشته ها با
تعمق و توجه زیاد نگاه می کند .یک راهب هم همین کار را می کند .آیا می توانید این دو را با هم مقایسه کنید
و بگویید که هر دوی این ها یک عمل را انجام می دهند؟ آن پسر بی خبر از گنجینه ای است که در دستش
ت الهی که آن خطوط به او انتقال می دهند ،بالفاصله با خداوند ارتباط برقرار می کند.
است ولی راهب با قدر ِ
حال خودتان تشخیص دهید که آیا تمریناتتان با اراده ،با خلوص نیت ،بیدار کننده و با ارزش بوده اند؟
هرموقع و هرکجا که شما برای خداوند سوزش عشق داشته باشید او خودش را ظاهر می کند .اگر شما سوزش
عشق داشته باشید او باید جلوی شما در فرم ظاهر شود ،او به شما جواب خواهد داد .او همیشه برای جواب آماده
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است بجز مواقعی که شما برای دعوت و یا خوش آمد گویی او به قلبتان آماده نیستید و آن موقعی است که شما
قلبتان را از خارهای هوی وهوس ،حرص و طمع ،حسادت و تنفر پاک نکرده اید.
بچٔه شیرخوار ممکن است برای شیر گریه کند ،نگران او نباشید .گریه برای هضم کردن موثر است .گریه کنید تا
شما نیز از شناخت خدا لذت ببرید .گریه کنید و اشک شادی و شوق بریزید .غده های اشکی برای گریه کردن
در مقابل دیگران و دست گدایی به طرف آنها دراز کردن عنایت نشده است ،بلکه برای اشک شوق و قدردانی
کردن از درگاه الهی هستند.
کسی که سوزش عشق برای خداوند و ثبات و استواری برای رسیدن به هدف داشته باشد ،مسلما موفق خواهد
شد .چنین ایمانی را برای کسب موفقیت نهایی در خود پرورش دهید ،هرگز مایوس نشوید و شک و تردید به
خود راه ندهید .این است نصیحت من به شما و همه .موفقیت حق مسلم شماست و شما باید هرچه زودتر آن را
کسب کنید و آن را به تعویق نیاندازید.
خداوند در شماست ،پشت شماست ،کنار و جلوی شماست .او نور چشمان شماست" ،خود"ی که از آن "خودِ"
شماست .برای یگانگی با او بوسیله آگاهی خود او که همان حقیقت شماست سوزش عشق داشته باشید .برای
یگانگی با او سوزش عشق داشته باشید و آنگاه هر خوشی و لذتی که نیاز داشته باشید او به شما عطا خواهد
کرد .در عوض اگر شما برای چیزهای دنیوی اشتیاق داشته باشید ،هدف شما پایمال خواهد شد! به یاد داشته
باشید که بیماری ها می توانند رحمت را برای شما به ارمغان بیاورند.
بنابراین برای خداوند سوزش عشق داشته باشید تا تمام خواسته های ناچیز از بین بروند .در هرموقعیتی ،چه در
از دست دادن یا بدست آوردن ،چه در عزت و یا خفت ،چه در سالمتی و یا بیماری ،چه در شادی یا غم و غصه،
ذهن خود را بر روی خداوند متمرکز کنید .آن هدف اصلی است ،انعامی است برای مسابقه ی زندگی .تمام
موانع را با ایمان از بین ببرید .موانع را بعنوان چیزهای بی اثر و بیهوده و پوچ در نظر بگیرید و تنها هدف را
ببینید .خدا را مجسم کنید ،خدا را جستجو کنید و در خداوند فنا شوید  ---این وظیفه انسان است.
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻤﺎ در ذات ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﺷﺎدي اﺳﺖ
ت شما حقیقت ،آگاهی و شادی بی انتها از آن آگاهی است .بخاطر همین است که شما
باور کنید که طبیع ِ
اینگونه رفتار می کنید .شما دوست دارید تا ابد زنده بمانید ،از مرگ خودتان می هراسید و دوست ندارید در
مورد آن صحبت کنید .این برای نتیجه گیری اینکه شما حقیقت ،ذات و گوهر الهی هستید کافی است .باز می
گویم که شما غرق در کنجکاوی و خواستن برای شناخت دنیای اطراف تان هستید .شما مرتب در مورد چیزهای
مختلف می پرسید چرا ،چگونه و چه موقع؟ این ندای درون است که توسط ضمیر ناخودآگاه به شما داده می
شود ،حقیقتی که از بدو خلقت در شما گذاشته شده است .شما همیشه و به هر وسیله ای به دنبال شادی
هستید .شما سعی دارید از غم و غصه ها امتناع بورزید و سعی می کنید به جای آن مزه شادی را بچشید .این
طبیعت انسان است ،چون او در ذات ،از جنس طبیعت شادی است.
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سات ،چیت ،آناندا خصوصیات آتما )خود( است و شما همان "خود" هستید نه بدن.

ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ
زندگی مقدس است ،آن را با شادی و خوشحالی سپری کنید .افکار پوچ ،یاًس آور و ناراحتی را به خود راه
ندهید .خوشحالی ،یگانگی با خداست.
اگر افکارتان بر روی بدنتان متمرکز باشد ،شما در مورد درد و بیماری که یا واقعی و یا خیالی هستند ،نگران
خواهید بود .اگر آن افکار بر ثروت متمرکز شوند شما درباره سود و زیان ،مالیات و یا معاف شدن ،معامالت
تجاری و یا ورشکستگی نگران خواهید بود .اگر افکار بر شهرت متمرکز شوند ،آنگاه شما از باال و پایین رفتن ها،
تهمت زدن ها و حسادت رنج می برید .بگذارید افکار بر قدرت عشق متمرکز باشند ،عشقی که سزاوار تسلیم
است و اجازه دهید تمام وجودتان به آن عشق تسلیم شود.
تمام چیزهایی که تا به حال برای آنها گریه کرده اید را به خاطر آورید  .شما خواهید دید که گریه ها فقط برای
چیزهای جزیی ،برای چیزهای زودگذر و یا برای دستیابی به شهرت بوده اند .شما باید تنها برای خداوند گریه
کنید ،برای تمیز کردن و کمال خودتان .شما باید برای شش مار کبرایی )هوی و هوس ،عصبانیت ،حرص و
طمع ،وابستگی ،غرور و کینه توزی( که ذهنتان را احاطه کرده و با زهرشان ذهن را مسموم می کنند ،گریه و
زاری کنید .مانند مارگیری که با نوای فلوتش مار را آرام می کند ،آنها را آرام کنید .سپس موقعی که آنها آنقدر
گیج شدند که دیگر نتوانستند حرکت کنند و آزاری برسانند ،آنها را از گردن بگیرید و دندانشان را مانند مارگیر
ریشه کن کنید .آنها در ابتدا می توانند بازیچه شما باشند سپس شما می توانید آنطور که می خواهید با آنها
رفتار کنید.
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد

هر شخصی قبول کرده است که جسم است .آیا کسی می تواند اعالم کند که چگونه این احساس به وجود آمده
و ادامه دارد؟ هیچ کس نمی تواند پاسخ این سوال را ارائه دهد حتی اگر بگوید که این باور ،خواسته و یا ارادٔه
خداوند بوده است .گفتن اینکه من نمی دانم ،همان معنی را می دهد که این خواست خداست .این دو جواب ،از
خرد نمی آید.
ی در یک فرد ،جاودان ،فناناپذیر و کامل است .مرگ
چیزی که باقی می ماند این است :آتمای در یک فرد ،هست ِ
وجود ندارد؛ آنچه که به نظر می آید همان خداوند است در فرم های مختلف.
ن ابدیت ،گوش فرا دهید! ...
فرزندا ِ
ت "خود" است .تصور نکنید که شما گناهکار
برای آزادی و رها کردن خود از مرگ بدانید که تنها چاره آن ،شناخ ِ
ن ابدی هستید .شما تصاویر خداوند هستید ،در شادی
ن "آناندای" ابدی یا شادی جاودا ِ
هستید ،زیرا که شما وارثا ِ
جاودان بی نقص ،شریک یکدیگرید .طبیعت شما مقدس و همیشه کامل است؛ شما در واقع خدای در حال
حرکت بر روی زمین هستید .آیا گناهی بزرگتر از این وجود دارد که خود را گناهکار بخوانید .زمانی که شما لقب
یا نام گناهکار را قبول می کنید ،شما به "خود" بی احترامی می کنید ،به "خود" اهانت می کنید .بیدار شوید و
برخیزید! احساس اینکه همچون گوسفندان ساده و مطیع هستید را به دور بیاندازید .فریب آن ایده را نخورید،
شما "آتما" )ذات الهی( هستید .شما قطرات شهد ابدیت هستید که نه آغاز و نه پایانی دارد .تمام چیزهای مادی،
برده هایی هستند در اسارت شما .شما خود را برده و اسیر آن ندانید.
ساتیا سای واهینی
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او 363 xا C ' xون
ا دﯾن  363 ،ر و  از 7 '4K4د
روزی از روزهای آخر سفرم ،به معبد نرفتم و با دوستی که از کرج آمده بود در آشرام قدم می
زدم و به طرف فروشگاه می رفتیم .یک لحظه متوجه شدم که همه به طرف باال می دوند .همه
به صف شده بودند .ما هم در صف ایستادیم .سکوت کامال حکمفرما بود .در آن موقع ماشین بابا
را دیدم که به طرف ما می آمد .چشمانم را بسته بودم و برای بچه هایم دعا می کردم .من
همچنان در حال دعا کردن بودم که ماشین بابا به ما رسید .دوستم مرا تکان داد و گفت :بابا تو
را تبرک کرده و ازاین بابت به من تبریک گفت .چشمانم را باز کردم و بابا را دیدم که به من
خیره شده و همانطور که از ما دور می شد نگاهش به من بود.
من قبل از دیدار بابا ،کامال ناامید و مایوس بودم .در مورد همه چیز با یاس برخورد می کردم،
مخصوصا در مورد بیماری فرزندانم .بعد از آن روز به یاد ماندنی و الهی ،روحیات من کامال
تغییر کرد و حس ناامیدی و یاس در من از بین رفت و جای آن را عشقی شدید به خدا گرفت.
من نزدیکی عجیبی به بابا در وجودم احساس کردم .این تغییر را همه اطرافیانم حس کرده اند،
مخصوصا همسرم .در طی سفرهایم به هندوستان معجزات زیادی از بابا مانند خلق لینگام و
اشیایی مثل گردنبند ،انگشتر و  ...دیدم.
از بابای عزیزم سپاسگزارم که این عشق و آرامش را به من ارزانی کرد و به من آموخت که عشق
و ایمان داروی تمام بیماری هاست.
با عشق برای گوروی عزیزم.
فرشته از اصفهان
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رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي

ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﻤﺎي )ذات اﻟﻬﻲ
درون( ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ
اینچنین است وضعیت انسان هایی که
ترس را فراموش می کنند و می پندارند
که همواره جاودانه خواهند بود .فقط
زمانی که شما آن وجود همیشگی را در
نظر داشته باشید و تمرکزتان بر روی
آتما باشد آنگاه همواره احساس شادی و
سرور و رحمت خواهید کرد .وقتی شما
آن تمرکز را دارید ،احساس رضایت و خرسندی می کنید و در شادی و رحمت ابدی به سر خواهید برد .وقتی
شما آن تمرکز را دارید ،صاحب عمارتی هستید که هیچگاه نابود نمی شود زیرا شما دیگر مالک آتما هستید.
هیچ چیز وجود ندارد که بشود آن را با امارت آتما )ذات الهی( مقایسه کرد .علیرغم بناهایی که در دنیا وجود
دارند ،این امارت کامال بی عیب ،همیشگی و عاری از هر گونه نقص خواهد بود .بنابراین باید به این حقیقت واقف
شوید که در این جهان خاکی همه چیز موقتی است .نگاه خود را به آتمای پایدار و همیشگی بدوزید .مدام خود
را در تمرینات معنوی برای رسیدن به آن دید درونی شرکت دهید.
ﭘﻴﺮوي ﻛﺮدن از آﻣﻮزه ﻫﺎي ﮔﻴﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
با دنبال کردن و پیروی کردن از آموزه های گیتا ،شما باید رفته رفته خواسته ها و آرزوهایتان را کاهش دهید و
به درکی از اصل آتما )ذات الهی( نایل شوید .این درک برایتان وضعیتی از رضایت و خرسندی به ارمغان خواهد
آورد .شما باید زندگی خود را بررسی کنید و ببینید که آیا این آموزه ها و درس ها را در زندگی روزمره خود
تمرین می کنید؟ تنها با حفظ کردن  ۷۰۰آیه از گیتا ،شما نخواهید توانست حقایق عظیمی را که در آن پنهان
شده است ،دریابید .این حقایق عمیق ،خود را در زندگی روزمره آشکار خواهند ساخت .شما در موقعیت های هر
روز زندگی خواهید توانست که آنها را مستقیما تجربه کنید.
سخنرانی در مورد کتاب مقدس باگاواد گیتا ،شماره ۲۳
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آقای کوشال درباره تجربه ای که برادرش داشت با من صحبت کرد .برادرش مدیر امور مالی اداره بهداری در شهر
آنتاریو در کانادا است .من فقط داستان آقای کوشال را برای شما بازگو می کنم.
برادر من پیرو بابا نبود ولی خانم و بچه هایش پیرو بابا بودند .در ما ه های آگوست و سپتامبر برادرم مریضی سختی
گرفت .تمام سیستم بدنی اش طوری به هم ریخته شده بود که اصال نمی توانست غذا بخورد و حتی آب را هم نمی
ن
توانست در بدنش نگهدارد .به سرعت وزنش حدود بیست پاند کم شد .او در بخش مراقبت های ویژه بیمارستا ِ
تورانتو در سال  ۱۹۷۷بستری شده بود .موقعی که روی تخت بیمارستان خوابیده بود ،مطمئن بود که عمرش به
زودی به پایان می رسد و فقط نگران خانواده اش بود که چه اتفاقی بعد از او برای آنها خواهد افتاد.
از زمانی که او مریض شد ،خانم و بچه هایش مرتب برای او به بابا دعا می کردند .بعد از چند روز در بیمارستان ،شبی
ساعت  ۱۲:۳۰بعد از نیمه شب ،همانطور که برادرم روی تخت دراز کشیده بود و خوابش نمی برد ،ناگهان د ِر اتاق باز شد
و بابا با لباس سفید پزشکی وارد اتاق شد .بابا به او گفت" :ببین ،من جراح هم هستم ".سپس بابا برادرم را که به پشت
خوابیده بود برگرداند و تمام بدنش را ماساژ داد و رحمت خود را شامل حال او کرد و رفت.
همان موقع که بابا در اتاق بود ،برادرم می خواست فریاد بزند و به همه بگوید که بابا آنجاست ولی او بطور عجیبی
صدایش را از دست داده بود و بدین جهت نمی توانست صدایش را بلند کند ولی به محض اینکه بابا از اتاق بیرون
رفت ،او صدایش را بازیافت و پرستار را صدا زد .آنها سریع آمدند و او به آنها گفت که چه اتفاقی رخ داده است .او به
آنها گفت" :من مطمئن هستم که حالم خوب خواهد شد".
حال او خیلی سریع رو به بهبودی رفت و با سالمتی و خوشی از بیمارستان مرخص شد .او تصمیم گرفت که با خانواده
اش به دیدار بابا برود و این کار را در آگوست  ۱۹۷۸انجام داد .وقتی که بابا او را در جنگل مادورای برای مصاحبه
دعوت کرد ،او به بابا گفت" :بابا آیا شما در بیمارستان تورانتو به دیدن من آمدید؟ بابا گفت :بله ".سپس بابا رحمت
خود را شامل حال او کرد و به او گفت که از این به بعد همه چیز برای او به خوبی پیش خواهد رفت.
برادر من از بچگی بیماری های گوناگونی داشت و اثرات آن بیماری ها همیشه در تمام زندگی اش با او بود ،ولی بعد
از این مصاحبه و رحمت بابا ،تمام دردها و ناراحتی های او از بین رفتند .او حال و احوالش خیلی بهتر از همیشه
است و می گوید بابا شانس دوباره ای برای زندگی به او داده است.
قلب سایی ،نوشته ر .لوئنبرگ
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اﺣﺴﺎس "ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﻢ" را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
بسیاری از کسانی که سالک و تارک دنیا هستند و بسیاری از کسانی که در راه معنویت و الهیت بوده و همه
ل سال ها تالش و از خودگذشتگی
خواسته های دنیوی را رها کرده اند ،اجازه داده اند که تمام فضیلتی که حاص ِ
ک خداوند و یا
ت در ِ
آنها بوده است ،به دلیل وابسته بودن به "من" ،از دست برود .زیرا که قدرت ،بدون سعاد ِ
الهیت مانند دیواری بدون پایه و بن است .صرفا خردمند بودن هیچ فایده ای ندارد .کتاب های مقدس وداها،
اوپانیشاد ها و ساتراها ،همه دستورالعمل هایی برای زندگی روزمره اند .هر چقدر هم که کلمات ،دانش و فضیلت
در کتاب ها ارزشمند باشند ،همه آنها بسیار بیهوده اند .برای به کار بردن تعالیم در زندگی واقعی یک فرد ،آن
فرد باید احساس "من می دانم" را متوقف کرده و چشم خود را به ذات و ماهیت حقیقی خود باز کند و بر روی
آن تعمق کند .سپس او می تواند بدون شکست خوردن به سعادت الهی دست یابد.
انسان باید راه ،مسیر و هدف خود را ،آنگونه که در آن کتاب های مقدس شرح داده شده است کشف کند و در
آن مسیر گام بردارد ،آن جهت را دنبال کند و به هدف برسد .حال اگر ضمیر آگاهی فردی ،ایجاد غرور کند که
"من همه چیز را می دانم" ،سقوط اجتناب ناپذیر است و این توهم باعث مرگ می شود .راز نجات یافتن ،در
درک کردن این موضوع نهفته است .اگر این خطر برطرف نشود ،تول ِد دوباره اجتناب ناپذیر است.
ﺑﺎزار
با آگاهی از همه اینها ،اگر شما خود را در تمرینات معنوی آغشته کنید ،آنوقت دنیا و نگرانی های آن در شما اثر
نخواهند گذاشت .فقط زمانی که شما دور از این حقیقت باشید رنج می برید ،درد را احساس کرده و مشقت را
تجربه می کنید .اگر از بازار دور باشیم ،فقط همهمٔه نامعلومی را می شنویم .ولی اگر به آن نزدیک شویم و وارد
بازار شویم ،می توانیم هر داد و ستد جداگانه ای را به وضوح ببینیم .به همین گونه هم ،تا وقتی که هستی
متعال شناخته نشود ،شما تحت تاثیر و متحیر از همهمه های دنیا خواهید بود ،ولی زمانی که عمیقا در قلمرو
تالش های معنوی وارد شوید ،همه چیز برای شما واضح می شود و آگاهی از حقیقت ،در درون شما بیدار خواهد
شد .تا آن زمان ،شما در سر و صداهای بی معنای استدالل ها ،بحث ها و زرق و برق های نمایشی گرفتار
خواهید بود.
پرما واهینی

٨٤
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ

ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ

مرید :سوامی! من درباره موضوع مدیتیشن که شما در مورد آن می نویسید کمی شک و تردید دارم ،می توانم از
شما بپرسم؟
سوامی :البته ،می توانید بپرسید و شک و تردید هایتان را از میان بردارید .هم برای شما خوب است و هم به من
شادی می دهد.
مرید :بعضی از مردم مدیتیشن می کنند ولی قادر نیستند بفهمند که آیا در مدیتیشن شان ،پیشرفتی داشته اند
یا خیر! نظر شما در این مورد چیست؟
سوامی :پیشرفت در مدیتیشن یعنی دست یافتن به تمرکز .هر کس بدون شک می تواند قاضی خودش باشد که
تا چه حد توانسته است در تمرکز کردن به موفقیت برسد ،اینطور نیست؟
مرید :بعضی ها می گویند که در حین مدیتیشن انواع چیزها را می بینند؛ برخی ها انواع صداها را می شنوند .آیا
اینها نشان دهندٔه پیشرفت است؟
سوامی :آنها توهمات هستند و مانع از پیشرفت می شوند .این توهمات ایجاد غرور کرده و تمرکز در مدیتیشن را
پراکنده می کنند .پرت شدن حواس بوسیله مناظر و صداها ،هیچ نشانه ای از مدیتیشن نیست.
مرید :پس هنگامی که چنین چیزهایی دیده می شوند ،چه کاری باید انجام دهیم؟
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سوامی :اجازه ندهید که آنها ذهن را منحرف کنند؛ هرگز از فرم الهی که برای خودتان تصویر کرده اید ،چشم بر
ن توجه شما از فرم الهی طرح
ندارید .متقاعد باشید که این توهمات فقط موانعی هستند که برای منحرف کرد ِ
شده اند .اگر اجازه دهید که این تصاویر و صداها به درون تان راه یابند ،فرم اصلی ،مبهم خواهد شد ،غرور شما
افزایش خواهد یافت و شما راه خود را از دست خواهید داد.
مرید :ولی سوامی ،بعضی ها می گویند که آن چیزها نشانه هایی از پیشرفت در مدیتیشن است.
سوامی :این فقط به این معنی است که آنها خودشان نیز مدیتیشن را درست انجام نمی دهند .عالوه بر اینکه
نمی دانند مدیتیشن چیست ،آنها با اینگونه حرف ها ،مریدان خود را نیز فریب می دهند فقط برای اینکه آنها را
خوشنود کنند .این تنها منفعتی است که از همٔه اینها بدست می آید.
مرید :خوب ،پس آیا این به این معنا است که بوسیله مدیتیشن کردن ،ما نمی توانیم خدا را ببینیم؟
سوامی :چرا نتوانید؟ حتما این امکان وجود دارد .اگر شما توجه خود را بر فرم زیبای خداوند متعال قرار دهید و
فقط روی "آن" تمرکز کنید ،فیض و رحمت او را از خو ِد "آن" فرم و از راه های مختلف دریافت می کنید .در
حال انجام این کار ،ممکن است که موانع بسیاری به میان بیایند .شما نباید فریب بخورید ،محتاط باشید ،هرگز
آن فرم خجسته را فراموش نکنید .در نظر داشته باشید که تمام آفرینش در آن غوطه ور است.
مرید :اما واقعا آیا ما می توانیم از آن مرحله ای که در مدیتیشن به آن رسیده ایم ناآگاه باشیم؟
سوامی :شما فقط زمانی می توانید کاهش پیشرفت تان را در مدیتیشن شناسایی کنید که بدانید مثال این مرحلٔه
شماره چند است و آن مرحلٔه شماره چند است و غیره .اینطور نیست؟ مدیتیشن ،بدون آغاز و بدون پایان است و
بنابراین ثمره آن را نیز نمی توان شناسایی کرد و آن را کامل و تمام شده دانست.
مرید :پس ،آیا شما می گویید که مدیتیشن بی پایان است؟
ن "من" و ادغام همه در "یک" فرم است .مدیتیشن پایان
سوامی :آنچه که به طور کلی پایان نامیده می شود ،پایا ِ
ندارد.
مرید :ما چگونه مراحل آن را درک کنیم؟
سوامی :اگر روزانه میزان تمرکز خود را بررسی کنید و ببینید تا چه حد موفق به رام کردن طبیعت سرگردان
ذهن شده اید و تا چه اندازه عمیق فرم الهی را تجربه کرده اید ،آنگاه می توانید ایده ای از مرحله خود در
مدیتیشن داشته باشید ،فقط همین .مرحله ای که به آن رسیده ایم را نمی توان شناخت .آنچه شما دریافت می
کنید و زمان دریافت آن همه بستگی به فیض و رحمت "او" دارد .ماموریت جویندگان معنوی ،تمرین مدیتیشن
کردن است بدون منحرف شدن از راه راست .بقیه همه فیض و رحمت "او" می باشد .به تعداد روزها و یا مدت
زمان آن بستگی ندارد .بعضی ها ممکن است به تولدهای متعددی نیاز داشته باشند .بعضی دیگر ممکن است
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حتی در چند روز هدف را درک کنند .آن بستگی به ایمان ،عشق و تمرینات معنوی هر کس دارد .نمی توان آن
را محاسبه و استدالل کرد.
مرید :این به این معنا است که ما نباید نگران تمرین های معنوی ،میزان پیشرفت ،مراحل مدیتیشن ،و تنزل و
عقب گرد احتمالی در مدیتیشن و غیره باشیم.
سوامی :دقیقا همینطور است .نگران انضباط مورد نیاز برای تمرینات معنوی باشید ،ولی نگران نتیجه آن نباشید.
واقعیت و درک آن واقعیت ،مراحل و یا محدودیت ندارند .تسلیم هر توهم و یا خواسته ای برای رسیدن به این
مرحله و یا آن مرحله نشوید .به این هدف و سفر بچسبید .هرگز نظم در تمرینات معنوی را رها نکنید .زمان
مدیتیشن را عوض نکنید .با یک هدف و یک نگرش ثابت ،برای رسیدن به آن تالش کنید .این کار ،نتیجه فراوان
خواهد داشت .به شما سعادت فراوان و برکت خواهد داد .با تجربیات خیالی که دیگران در موردشان صحبت می
کنند ،از مسیرتان دور نشوید .برای شما ،هیچ چیز نمی تواند به اندازٔه تجربٔه خودتان واقعی باشد .بنابراین ابتدا
تالش کنید که تمرکز مستقیم و بدون انحراف را بدست آورید .بگذارید که آن تمرکز ،تنها هدف شما باشد.
ساندها نیوارینی

ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻬﻴﺖ ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﻴﺖ و اﻟﻬﻴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ درك
اﺻﻞ آﺗﻤﺎ )ذات اﻟﻬﻲ( ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ آﺗﻤﺎ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را در درون ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد .آﺗﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درك ﻛﺮد.
سخنرانی در باره کتاب مقدس باگاواد گیتا
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ﺑﻪ ﺧﺪاي درون ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ
خدا با شما فاصله ندارد و یا در محلی دور از شما نیست .او در درون شما است ،در محراب درون خودتان .چون انسان
قادر به کشف خداوند در درون خود نیست ،رنج می برد و نمی تواند آرامش و شادی کسب کند ... .البته ،شما باید در دنیا
ن دنیا باشید .توجه باید بر روی خدا ثابت باشد ،خدای درون ... .هر فردی باید درحالیکه
باشید ،اما نیاز ندارید که از آ ِ
درگیر روند پر هیاهو و مضحک زندگی است ،هدف خداشناسی را دنبال کند.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۶

ﻫﺮ ﻓﻜﺮي ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
همانطور که هر نفسی شما را به یاد اُم ) (OMمی اندازد ،هر عمل کوچکی نیز عبادت است ،این را همواره به یاد داشته
باشید .هر فکر کوچک و هر زمزمه آرام و لطیف باید طوری هدایت شود که هوی و هوس های ذهن را تغییر جهت داده
و کمک کند که آنها را به سمت خداوند راهنمایی کند .صد واحد کوچک پول یک سکه کامل را تشکیل می دهد .در هر
لحظه الهیت را جذب کنید.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۲

اﻓﻜﺎرﺗﺎن را ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ
اگر کسی همیشه به سرزنش کردن و عیب و نقص پیدا کردن فکر کند ،ذهن او ناخالص و بی قرار خواهد شد .اگر فردی
به ویژگی های خوب فکر کند ،ذهن او آرام وصلح آمیز خواهد بود .اگر افکار یک فرد همیشه مملو از خداوند باشد ،او با
خداوند یکی می شود .این کلمه ای از سایی است که حقیقت را توصیف می کند.
باران های تابستانی ،برینداوان ۱۹۷۸
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  $71ا5
ارتباط مستقیم ما با خداوند فقط این نیست که او در کنار ما بنشیند ،بلکه این است که
حضورش ،با حقیقت مان لمس شود.
چند سالی است که من با رحمت راهنمایم ساتیام ،در این راه مقدس قدم گذاشته ام .در
ابتدای راه خوابی از ساتیام عزیزم داشتم که سای بابا نیز برای اولین بار در آن ظاهر شد .بعدها
متوجه شدم که او با این کار نه تنها می خواست به ذهن ناخودآگاه من بگوید که او و راهنمایم
یکی هستند بلکه حضورش را به من بشناساند.
از همان اول که در این راه بودم ،همیشه در قلبم با بابا صحبت می کردم و پاسخ او به هر چه
می خواستم آنقدر سریع اتفاق می افتاد که انگار زمانی وجود نداشت .به یاد می آورم زمانی را
که یکی از فرزندانم در بیمارستان بود و من در خانه مشغول انجام دادن تمرینات الهی که
راهنمایم به ما داده اند بودم ،درهمان لحظه ازبیمارستان به من تلفن زدند و یکدفعه متوجه
شدم در جایی ایستاده ام که عکس بابا رو به رویم است .بالفاصله جلوی عکس نشستم و
مدیتیشن حضور را انجام دادم ،در آن لحظه حضور بابا را با تمام عشقش به صورت انرژی الهی
تخم مرغی احساس کردم ،در آن حالت هیچ چیزی وجود نداشت ،چه برسد به نگرانی .این
تجربه بسیار بزرگی بود که من با بابا داشتم .پس از آن ،بعضی اوقات حضور بابا و ساتیام را که
برای من یکی هستند ،آنقدر قوی احساس می کنم که مانند این است که آنها در فرم و در
کنارم هستند.
اگر کسی از من بپرسد بابا کیست؟ جواب من این است :بابا عشق است و حضورش همه
جاست .بابا آن یگانه ای است که راهنمای الهی مرا بر سر راهم قرار داد.
سای بابا دوستت دارم و همیشه در قلب من هستی.
آنجال
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ﺷﺮي ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﻜﺎن :ﭘﺮاﺷﺎﻧﺘﻲ ﻧﻴﻠﻴﺎم
ﻳﺎزدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1973

ﻋﺰﯾﺰﺍﱎ،
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ ﺯﺍﯾﯿﺪﮤ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﳘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮑﺎﺭﯾﻢ ﳘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ .ﺣﺎﻝ،
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﳘﯿﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﴰﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ .ﻣﺎ ﳘﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﳘﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﴰﺎ ﻧﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺁﻥ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﴰﺎﯾﯿﺪ .ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﳏﺮﮎ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ،
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺸﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺫﻫﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ ،ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ "ﻣﻦ" ﻫﺴﺘﻢ .ﺁﻥ ﺁﲤﺎ ﺍﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ،ﯾﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﺪﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﳒﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ .ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ
ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻫﺮﮔﺰ ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ "ﺧﻮﺩ" ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﳘﯿﺸﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﳏﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ؟ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ،ﳘﻪ
ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ،ﲤﺎﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﲤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ" ،ﺧﻮﺩﺵ" ﳘﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﱳ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺻﺪﻕ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﱳ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺰ "ﺧﻮﺩ" ،ﻧﻮﺭ .ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﴰﺎ ﻭ ﺩﺭ ﴰﺎ ﺍﺳﺖ .ﴰﺎ ﺩﺭ
ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﴰﺎﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺭﲪﺖ ﺍﳍﯽ
ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺳﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ
نوشته ای از ر .ر .کمانی
۲۲٫۵٫۷۳
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این حقیقتی است که همه باید آن را درک کنند .تکامل در زندگی را نمی توان در خوردن و آشامیدن یافت.
درک و شناخت خداوند هدف و مقصد زندگی انسان است.
ﺳﻔﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
هر موجود زنده ای باید به منبعی که از آن برخاسته است بازگردد .خوشحالی واقعی فقط در آنجا موجود است.
انسان ممکن است برای ماموریت های کاری به سرزمین های بسیاری سفر کند و در شهرهای مختلف با آسایش
و راحتی بسیار اقامت گزیند ،ولی او فقط زمانی راحتی و صلح را بدست می آورد که به خانه می رسد .حرفه ها و
شغل های زمینی ،چیزی به جز صحنٔه نمایش در سفر طوالنی او که برای مدتی در آنجا خیمه زده است نیستند.
خیمه نباید با خانه اشتباه شود ،ولی بسیاری از مردم این اشتباه را می کنند و از به یاد آوردن خانٔه واقعی امتناع
می کنند .آنچه که به "آتما" )ذات الهی( مربوط می شود سرور و شادی است و آنچه که به "من" مربوط می
شود بدبختی است .این را کتاب مقدس اوپانیشادها اعالم کرده است.
ﺳﺒﻜﺒﺎر ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻴﺪ
به زندگی به عنوان یک سفر طوالنی که با قطار می رود نگاه کنید .مادامیکه در سفر زندگی هستید ،بارهایی که
با خود حمل می کنید را کم کنید .به یاد داشته باشید که هر آنچه که "شما" نیستید ،بار است .شما بدن
نیستید ،پس بدن نیز بخشی از آن بار است .ذهن ،حواس ،هوش ،تصورات ،خواسته ها ،برنامه ریزی ها ،تعصبات،
نارضایتی ها و پریشانی ها ،همه بخش هایی از آن بار هستند .برای اینکه سفرتان را سبکتر ،امن تر و راحت تر
کنید ،هر چه زودتر از شر آنها خالص شوید .این درس را از بزرگانی که ساده و فروتن هستند بیاموزید.
ﺑﻴﻨﺶ درون و ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺮون
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در ودانتا )فلسفه ارشد هندو( ،ضمیر آگاهی متعال یا آگاهی سفید ،اغلب "ماورا" معنی شده است .از آنجایی که
ضمیر آگاهی متعال یا آگاهی سفید ،مکانی ندارد ،بنابراین نه بوجود می آید و نه ناپدید می شود ،آغاز و پایانی
ندارد .نام و فرمی هم ندارد زیرا که نمی توان آن را به عنوان چیزی جدا تعریف کرد و یا محدود و شناسایی کرد.
ت بی حرکت ،ثابت ،ابدی ،حقیقی و عاری از صفات ،به عنوان "برهمن" شناخته شده است .همانطور
این تمامی ِ
که جاده ،که حرکتی ندارد ،اتومبیل را قادر می سازد که در امتداد آن حرکت کند ،اصول "برهمن" نیز پایه و
اساس هستی و فعالیت های موجود زنده است.
م دوگانه بین ،دو به نظر می آید .اگر به بیرون نگاه کنید ،موجود
در واقع ،فقط "یک" وجود دارد .آن "یک" ،به چش ِ
زنده را می بینید و اگر به درون نگاه کنید ،خدا را می بینید .دی ِد بیرون باعث فراموشی و دی ِد درون باعث به یاد
آوردن شما می شود .وقتی انسان در پی صعود به سوی الهیت که همان واقعیت اوست می باشد ،او به یاد می آورد
و تالش می کند که بداند و تجربه کند .ولی زمانی که او در مراحل پایین تر ضمیر آگاهی می خزد و درگیر
ناخوشی هاست ،او در حلقه های فراموشی گرفتار است .از بین بردن خواسته های خودخواهانه و گسترش این
انگیزه که عشق بورزیم و خدمت کنیم ،موثرترین راه ها برای یکی شدن با ضمیر آگاهی متعال یا آگاهی سفید
است .آنگاه با آن انگیزه یا علت اولیه ،اندیشٔه کیهانی و ضمیر آگاهی خالص و پاک ،یگانگی خود را خواهیم داشت.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة اﻟﻬﻲ
ت "ماناوا" برای انسان به معنی" ،ما" یعنی )نیست( و "ناوا" یعنی )جدید( می باشد .کلمٔه "ماناوا"
کلمٔه سانسکری ِ
ن خوب و
ث سنگی ِ
این مطلب را می رساند که انسان یک سلسله تولد و مرگ داشته است و به شدت زیر بار میرا ِ
بدهاست .او برای اولین بار نیست که بر روی زمین آمده است .کار او این است که این با ِر سنگین را رها کرده و
آزاد شود .برای این کار ،انسان باید بر روی معنی دیگری از کلمه "ماناوا" تمرکز کند ،یعنی بر روی "ما" ،که به
معنای نادانی ،توهم و هویت اشتباه است" .نا" به معنای "بدون" و "وا" به معنای "عمل" می باشد .انسان باید
آنچه که واقعی است را در اولویت قرار دهد و بدون اینکه فریب آنچه که ظاهری است را بخورد عمل ،صحبت و
فکر کند .انسان" ،آتما" ،هستی الهی که تنها واقعیت است را نادیده می گیرد و به خودش اجازه می دهد که
مجذوب "مایا" شود" ،مایا" همان انرژی خیالی و غیر واقعی که پر زرق و برق و فریبنده است می باشد.
از آنجایی که ذات الهی که همان "آتما" است در درون انسان است ،او دارندٔه مقام واالی تجلی الهیت می باشد،
او یک نمایندٔه الهی است .حواس که بوسیلٔه ذهن فعال می شوند ،تجربه هایی را به میان می آورند که بوسیلٔه
ذهن جمع آوری و هماهنگ می شوند .هوش و خردی که توسط "آتما" روشن شده باشد ،آنها را بررسی کرده و
آنها را در امتداد مسیرهای صحیح و سودمند هدایت می کند .وقتی که تحت تسلط دستورات ذهن عمل کنیم
مصیبت به ارمغان دارد ،عمل کردن بر اساس دستورالعمل های هوش و خر ِد روشن شده ،مطلوب و مورد پسند
است .این لطف و برکت بزرگ الهی است که انسان از خداوند دریافت کرده است.
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انسان در واقع باالترین مقام را در بین موجودات زنده دارد .کتاب مقدس وداها چهار حقیقت مهم را درباره انسان
ت بیکران و ابدی هستید" و "من
بازگو می کند" :شما آن هستید"" ،باالترین خرد شما هستید"" ،شما حقیق ِ
ت بیکران و ابدی هستم".
حقیق ِ
چگونه می توان صحت این بیانیه را ثابت کرد؟ "شما آن هستید؟" فرض کنید تخته سنگی بر روی تپه ای قرار
گرفته است .مجسمه سازی آن را پیدا می کند و از آن یک مجسمٔه زیبای کریشنا می تراشد که در معبدی قرار
می گیرد و در جشن ها ،با مراسم الزم پرستش می شود .تکه های همین تخته سنگ روی همان تپه و در همان
جا که مجسمه ساز آن مجسمه را تراشیده است ،روی هم انباشته شده اند .این تکه سنگ ها بی ارزش هستند و
هیچ معبدی به خاطر نصب این تکه سنگ ها به عنوان یک مجسمه یا بُت ،بنا نمی شود ،زیرا که آنها دستخوش
هیچ دگرگونی نبوده اند .با این حال تکه سنگ هایی که توسط مجسمه ساز به دور انداخته شده اند می گویند:
"ما آن هستیم .ما با مجسمه ای که در آن معبد است ،یکسان هستیم".
وقتی انسان آفریده شد ،چیز باالتری باقی نماند که آفریده شود.
ﺑﺎزي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
انرژی خود را با بازی های احمقانه ای که برای به دست آوردن و از دست دادن ،جمع آوری و پراکندگی ،کسب
شهرت های موقتی ،ثروت و لذت می کنید ،تلف نکنید .مستقیم بر روی جاده شاهانه ای که به خودشناسی
منجر می شود گام بردارید و بر روی جاده های فرعی سعادت های جعلی ،ولگردی نکنید.
این بدین معنا نیست که شما باید همشهریان تان و خویشاوندان تان را ترک کنید و گوشه عزلت گزینید .جامعه
ای که شما در آن هستید ،عرصه ای است که شما می توانید در آن به پیروزی دست یابید و ورزشگاهی است که
شما مهارت الزم برای پیروز شدن را در آنجا پرورش می دهید .سفر الهی ،با شفقت ،همدردی ،کمک متقابل و
خدمت صورت می گیرد و اینها همه بوسیلٔه جامعه پرورش داده شده و باید برای جامعه استفاده شود.
وظایف ،دوگانگی ها و فرضیه های نسبی دنیا ،بر "آتمای" ابدی اثری ندارند .همزیستی با خوبی و بدی را باید
پذیرفت .از نقطه نظر "آتما" ،خوب و بد فقط یک پدیده است و مطلق نیست.
بازی هایی که شما می کنید را می توان با جنگ "ماهاباراتا" مقایسه کرد .در یک طرف ،نیروهای شرور )کاراواها(
ی فوتبال ،با امپراطوری
ی زندگی را مانند باز ِ
وجود داشتند و در طرف دیگر ،نیروهای خوب )پانداواها( .آنها باز ِ
ن خود را
خود بازی کردند .کریشنا تا آخر مبارزه ،تنها فرماندٔه پانداواهای عادل بود .کاراواهای شریر ،فرماندها ِ
یکی بعد ازدیگری در آن جنگ از دست دادند .پانداواها ،که کامال به کریشنا تسلیم شده بودند ،پیروزی نهایی را
بدست آوردند .این مسابقه یا رقابت را می توان مانند رقابت بین کیفیت شرور خواسته ها ،نفرت ،حسادت ،غرور
و امثال آن در یک طرف و صفات خوب مانند حقیقت ،تقوا ،آرامش ،عدم خشونت و عشق در طرف دیگر توصیف
کرد .بدن ،میدان مبارزه است .ناخدای یک تیم ،تجلی خصوصیات خوب است و ناخدای تیم دیگر ،مظهر خواسته
های دنیوی است .برای آنهایی که به خواسته های متغیر دنیوی می چسبند ،فقط شکست می تواند وجود داشته
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باشد .تنها آنهایی که خود را به خدای ابدی و تغییر ناپذیر متصل می کنند می توانند برای رسیدن به یک
موفقیت پایدار در زندگی ،امیدوار باشند.
ﻳﻚ "ﺷﺎﻫﺪ" ﺑﺎﺷﻴﺪ
بازیکنان به اندازٔه تماشاچیان لذت نمی برند؛ بنابراین نگرش یک تماشاچی ،یک "شاهد" را پرورش دهید .کسی که
چوگان یا بولینگ بازی می کند و یا بازیکن میدان فوتبال است ،ذره ای از لذتی که تماشاچیان در آنسوی مرز
زمین بازی می برند را نمی برد .تماشاچیان به اشتباه و امتیاز ضربه ها و دفاع بازیکنان توجه کرده و از نکات ظریف
بازی قدردانی می کنند .به همین ترتیب هم ،برای بدست آوردن حداکثر لذت و شادی از این بازی زندگی ،انسان
باید نگرش یک تماشاچی را پرورش دهد ،حتی زمانی
که درگیر این بازی است.
وقتی که یک بازیگر بر روی صحنه می گرید یا می
خندد ،او گریه یا خندٔه خود را تماشا کرده و سعی
می کند که آن را واقعی تر و پر اثرتر کند .به همین
گونه هم" ،شاهدِ" اعمال و افکارتان باشید و بدون
وابستگی یا انزجار ،از آنها دوری کنید.
آنطوری زندگی کنید که انگار فقط یک بار به دنیا
می آیید! آنقدر عاشق دنیا نشوید که شیفتگی
ی
کاذبتان ،دوباره و دوباره شما را به این ملقمه واه ِ
شادی و غم بیاورد.
شما باید کمی عقب تر و دور از گرفتاری های دنیا
بایستید و بدانید که اینها همه یک بازی است که
کارگردان آن خداست ،در غیر اینصورت شما در
معرض خطر درگیری بیش از حد نزدیک خواهید بود.
از دنیا به عنوان یک مکان آموزش برای فداکاری،
خدمت ،گسترش قلب و پاکسازی احساسات استفاده کنید .این تنها ارزشی است که دنیا دارد.
گورویی که به شما آموزش می دهد ،کار او حمل کردن شما نیست بلکه او فقط شما را راهنمایی می کند.
ت افکار باید بوسیلٔه شما انجام شود.
ل حواس ،تغییر دادن طریقه زندگی و عادا ِ
کنتر ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ – ﺷﺎﻫﺪ اﺑﺪي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
س
ن شماست و انعکا ِ
س طنی ِ
س شماست ،انعکا ِ
خداوند نه پاداش می دهد و نه مجازات می کند" .او" انعکا ِ
ش شماست! او "شاهد" ابدی و تاثیر ناپذیر است! این شما هستید که در مورد سرنوشت تان تصمیم می
واکن ِ
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گیرید .اگر اعمال نیک انجام دهید و خوب باشید ،در عوض خوبی دریافت می کنید .اگر بد باشید و اعمال بد
انجام دهید ،نتایج بد بدست می آورید .از خداوند تشکر نکنید و یا او را مورد سرزنش قرار ندهید .از خودتان
تشکر کنید و یا خودتان را سرزنش کنید! صورت گرفتن آفرینش ،حفاظت و تخریب آن نیز خواستٔه او نیست
ن واهی پیروی می کنند.
ن ذاتی جها ِ
بلکه آنها همه از قانو ِ
دانستن این حقیقت که شما طراح بخت و اقبال خود هستید و می توانید بوسیلٔه تالش مداوم آن را بازسازی
کرده و پرورش دهید و دانستن اینکه شما همواره مسئول گسترش و یا تخریب موقعیت کاری خود هستید،
بسیار الهام بخش است ،در صورتیکه شما به آن خوشامد بگویید.
از همان آغاز ،برای اینکه مطمئن باشید که دانه ای را که کاشته اید خوب و بی نقض است ،به اندازٔه کافی احتیاط
کنید .هیچ کاری را با انگیزه های شرور تجملی ،مبالغه های خود خواهانه و یا با انگیزه تکمیل کردن و به چالش
کشیدن آغاز نکنید .شکست ها را به علت اشتباهات و خطاهای خودتان ،به خداوند نسبت ندهید .قبل از هر کار ،در
ت خودپرستی ،تالش تان را ضایع نکند .گاو وحشی شاخ دارد و فیل
هنگام هر کار و بعد از هر کار دعا کنید که آف ِ
ن بدون ایمان ،هر
ن با ایمان و انسا ِ
عاج دارد ولی تفاوت بسیاری مابین آن دو است! عاج بسیار با ارزش تر است .انسا ِ
دو انسان هستند .اما تفاوت بسیاری بین آن دو وجود دارد! با ایمان ،او بسیار با کفایت تر ،شجاع تر و خردمندتر است.
دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ درك ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاب ﺷﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاب ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاب دﻳﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد؛
"ﻣﺎﻳﺎ" ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي اﻏﻔﺎل ﻛﻨﻨﺪة اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻛﻴﻬﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻳﻚ ﺧﻮاب ،ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻴﻬﺎن ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ؛
و واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
کیهان بزرگ و کیهان کوچک ،جهانی و فردی ،همه از یک حقیقت بوجود آمده اند .آنها ظهور و اثرات ناشی از
آن "حقیقت" هستند ،ولی آن "حقیقت" تحت تاثیر هیچ کدام از آن دو قرار نمی گیرد .آن "حقیقت" ،به عنوان
"برهمن" ،و یا حقیقت مطلق کیهانی شناخته شده است .زمانی که این "برهمنِ" تغییر ناپذیر ،متعالی و همه جا
حاضر ،به جای فقط "بودن" ،تصمیم به "شدن" می گیرد ،بهترین است که به عنوان "خدا"" ،ایشوارا" )قادر
ی همه چیز ،آن مطلق متعال است که آن را "پاراماتمان" می نامند و آن نیز
مطلق( برگزیده شود .زمینه اله ِ
زمینه ،پایه ،هسته و واقعیت انسان است.
علیرغم "شدن" که فقط توهمی است که تعدد را بر "یک هستی" تحمیل می کند ،آن یک هستی همواره "یک"
باقی می ماند .تا زمانی که جستجو و کاوش به تعویق بیافتد ،فقط تعدد و تکثیر شناخته می شود .تعدد نه واقعی
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است و نه غیر واقعی .فقط به طور نسبی و موقتی و عملی واقعی است .ظاهرا واقعی است اما نه حقیقتا .ترکیبی
است از حقیقت و غیر حقیقت .تعدد به ظاهر واقعی است ،ولی در اصل غیر واقعی است .برای اکثر اهداف ،واقعی
است ولی زمانی که طبیعت یا ماهیت اصلی آشکار شود ،دیگر غیر واقعی است .آنچه که ظاهرا واقعی است
ترکیبی از حقیقت و غیر حقیقت است ،هرگاه طنابی به اشتباه مار شناخته شود ،ابتدا باید ماهیت طناب
شناسایی شود تا واقعیت مار نفی گردد.
ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎور ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ
همانطور که به اشتباه به نظر می آید که ابرها در آسمان بی حرکتند و تکان نمی خورند ،توهم نیز این تصویر
ی متعال" به ما می دهد .توهم باعث می شود ما باور کنیم که دنیا واقعی است .اثر شدید
غیر حقیقی را از "هست ِ
آن باعث می شود که استدالل ما ،برداشت های حواس پنجگانه و دید ما نسبت به خدا ،آفرینش و انسان پیچیده
شود .نوعی گوناگونی را در پیش ما می گستراند که آزار دهنده و فریب دهنده است.
حقیقت اصلی که توهم ،نقش های متغیر خود را بر آن طرح ریزی می کند ،توسط بینش گران به عنوان "سات
– چیت – آناندا" )حقیقت – آگاهی – شادی( توصیف شده است .این به این معنا نیست که هستی متعال سه
صفت دارد :هستی متعال ،ماورای زمان و مکان است ،آگاه است و این آگاهی قابل شناخت است ،منبع شادی و
اوج شادی است .اینها سه ویژگی مجزا نیستند ،بلکه نشان دهندٔه همان "یک" هستند و می توان این سه ویژگی
را از طریق تجربه و نه با لغات درک کرد .زیرا لغات در حضور آن الهیت فقط در حد لغت باقی می مانند .ما نمی
توانیم ادعا کنیم که هستی متعال به یک طبقه یا ژن خاص تعلق دارد ،و نه می توانیم آن را با سه ویژگی اصلی
توصیف کنیم .نمی توان آن را به عنوان اجرا کنندٔه هیچ گونه فعالیت خاصی توصیف کرد ،زیرا که آن همواره
ساکن است .نمی توان آن را در رابطه با موجودات دیگر بیان کرد ،زیرا که آن "یک" است ،بدون هیچ دویی.
"مایا" یا توهم فقط یک "اراده" الهی است که باعث ظهور کیهان شده است" .من یک هستم و کثرت خواهم
یافت ".مایا ،که همان طبیعت آفرینش است ،یک واقعیت فریب دهنده ظاهری است و در هر جزئی از آفرینش
فعالیت دارد .مایا از سه جنبه وارد عمل می شود یعنی جنبه "ساتویک" که آرام ،قانع و حالت متعادل است،
"راجاسیک" که قوی و روحیٔه پرشور و آتشین است ،و "تاماسیک" که راکد ،تنبل و خلق و خوی کُند است.
اراده اي ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ
زمانی که مایا ما را به سوی حالت "ساتویکِ" آن "اراده" بر می انگیزد ،ما سالکان پیشرو خرد معنوی یا الهی می
شویم که یگانگی را آشکار می کند .وقتی که ما تحت تاثیر کیفیت "راجاسیکِ" آن "اراده" باشیم ،فریب دنبال
کردن پیروزی های دنیوی ،شهرت و ثروت بی داوم را خورده ایم .طبیعت "تاماسیکِ" آن "اراده" ،در جستجوی
سریع ترین و آسان ترین راه های شاد زیستن است .اینها بازتابی در ذهن ما از حالت های اصلی آن "اراده"
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هستند که "هستی متعال" ،وقتی که توسط انگیزه اولیه به حرکت در می آید تا خود را ابراز کند ،به خود می
گیرد .جنبه های آن "اراده"" ،نیروی خرد"" ،نیروی اراده" و "نیروی عمل" نامیده می شوند.
آن سه حالت ،به نسبت ها و تحریف های مختلف بر موجودات و اشیاء اثر می گذارند و بنابراین ما همه این
گوناگونی ها را در دنیای عینی داریم" .آتما" ،چه فردی و یا چه کیهانی باشد ،فقط "یک" است .هستی فردی و
هستی متعال" ،یک" و غیر قابل تقسیم است.
فالسفٔه تمام سرزمین ها و همٔه دوران ها ،به دنبال کشف حقیقت در مورد خدا ،دنیای عینی و انسان و همچنین
ارتباط بین آنها بوده اند" .مایا" ،آن "اراده" ای است که باعث هر سه آنها می شود .یک آینٔه شفاف بی عیب و
نقص است .زمانی که طبیعت "ساتویک" در آن آینه منعکس شود ،نتیجه آن خداست .وقتی که طبیعت
"راجاسیک" منعکس شود ،خو ِد فردی یا "جیوا" نتیجٔه آن است که همیشه مشتاق است که رشد کند ،بگیرد،
زنده بماند و در امان باشد .هنگامی که طبیعت "تاماسیک" منعکس شود ،ماده )دنیای عینی( نتیجٔه آن است .هر
سه "پاراماتمان" یا هستی متعال هستند ،آنها واقعیت خود را از انعکاس آن می گیرند .وقتی که دستخوش
انعکاس ها می شوند ،فرم ها و ترکیبات مختلفی از ویژگی ها را بدست می آورند" .یک" ،بسیار می شود؛ هر
کدام از آن بسیارها ،فقط به دلیل آن "یک هستی" است" .مایا" نیز ،جزیی از آن "یک" است :با تاکید بر آن
جزء" ،یک" ،خود را به تعداد تبدیل کرد.
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ "ﻣﺎﻳﺎ" ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
از این رو ،واضح و آشکار است که نه خدای شخصی ،نه خود فردی ،و نه حتی دنیای عینی نمی توانند هرگز
موفق به کشف ابتدای "مایا" که آنها را بوجود آورده و زنجیره ای از "عمل و عکس العمل" را آغاز کرده است
بشود .با اینحال ،انسان می تواند موفق به دانستن این شود که "مایا" چه زمانی به پایان خواهد رسید!
"مایا" چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ وقتی که دنیای عینی نادیده گرفته شود ،کنار گذاشته شود ،رد شود و یا
کشف شود که مایا در الهیت مستقر است ،آنوقت هستی فردی یا "جیوا" دیگر وجود نخواهد داشت .هنگامی که
دیگر هستی فردی وجود نداشته باشد ،هستی کیهانی یا خدای شخصی )ایشوارا( نیز زائد است و ناپدید می شود.
زمانی که "ایشوارا" محو شود ،تنها واقعیت مطلق )برهمن( باقی می ماند .جایی که کودکی وجود نداشته باشد،
چگونه می تواند یک مادر وجود داشته باشد؟ آن یک کلمٔه بدون مفهوم است .وقتی که یک خدای شخصی،
شخصیتی جدا از بقیه به نام "جیوا" و خلقت ذهنی آن به نام دنیای عینی )پراکریتی( ،در ضمی ِر توسعه یافته
انسان ،غیر موجود است" ،مایا" ،پدر بزرگ هر سٔه آنها نیز ،نمی تواند باقی بماند.
هنگامی که فضا در ظرفی محصور می شود ،به نظر محدود و کوچک می آید .ولی وقتی که از ظرف آزاد می
ن بیکران ادغام می شود .شکل و کیفیت آسمان ،با نگه داشته شدن در آن ظرف ،کاهش و
شود ،دوباره در آسما ِ
یا تغییر نیافته است .همچنین نیز ،آن "یک آتما" )ذات الهی( که در بدن و زندگی میلیاردها انسان است ،تحت
تاثیر موجودات زنده ای که برای مدتی پایبند آنهاست ،قرار نمی گیرد.
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بسیاری از انسان ها تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته اند که چه چیزی باعث بوجود آمدن کیهان شد .کیهان
چگونه به وجود آمد؟ انسان ها در تئوری و یا نظریه های مختلف پیشرفت کرده و فرضیه های متضادی را به
میان آورده اند ولی نیازی نیست که جستجوگران در این مورد بسیار حاشیه بروند.
همانطور که رویا حاصل زمانی است که انسان در حالت خواب ،از واقعیت جدا شده است ،کیهان نیز حاصل زمانی
است که در حالت جهل و نادانی ،توسط "مایا" از واقعیت جدا شده است .کیهان به اندازٔه یک رویا بی دوام و واهی
ن آن را توضیح می دهد و یا بر آن حکمرانی می کند را کشف کنیم .اگر
است .مشکل است قوانینی که اسرار بیکرا ِ
در مبدأ کیهان کاوش کنیم و یا تعیین کنیم که چگونه به پایان خواهد رسید ،وقت خود را تلف کرده ایم .شما
قسمتی از آفرینش هستید ،پس سعی کنید که خودتان را درک کنید و هدف تان را در نظر داشته باشید.
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﺒﺨﻨﺪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪ
ﻣﺮگ ﻳﻚ واﻗﻌﻪ ﺗﺎﺳﻒ آور ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻔﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪ از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن و ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آن را
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي آن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
نوزاد به محض اینکه به دنیا می آید ،گریه می کند زیرا هستی فردی هیچ میلی به دوباره گرفتار شدن در دنیای
عینی را ندارد .علم ،آن گریه را به عنوان روند اولین تنفس و پاکسازی راه های هوایی توصیف می کند .اما چرا
نوزاد باید گریه کند؟ آن روند می تواند توسط راه های دیگری مانند تکان خوردن و یا لرزیدن آغاز شود ،آیا
چنین نیست؟
این زندگی که با یک شیون آغاز می شود باید با یک لبخند خاتمه بیابد .وقتی شما نوزادی کوچک بودید ،همه
در اطراف شما لبخند می زدند ،هر چند که شما همچنان شیون می زدید .ولی وقتی شما بمیرید ،همه در اطراف
تان به خاطر از دست دادن شما گریه خواهند کرد؛ شما باید در صلح و در این کناره گیری آرام ،لبخند بزنید.
لذت خوشی های نفسانی باید سرانجام به شادی که از پیوند الهی سرچشمه می گیرد تبدیل شود .لذت از حواس
باید بتدریج پشت سر گذاشته شود و شما باید مزٔه لذت های باالتر و پایدارتر که از هویت خودتان سرچشمه می
گیرد را بچشید .برای پیوند الهی ،نکتٔه اصلی سرسپردگی به خداوند است ،مانند رابطٔه سر با تاج می ماند .صلح و
شادی ،ملزومات دیگر هستند.
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ در ﻗﻠﺐ وﺟﻮد دارد،
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻲ آورﻳﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺸﻖ در ﮔﻔﺘﺎر ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ،
ﻋﺸﻖ در ﻛﺮدار،
درﺳﺘﻜﺎري )دارﻣﺎ( اﺳﺖ،
ﻋﺸﻖ در اﻓﻜﺎر ،ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﺳﺖ،
ﻋﺸﻖ در ﻓﻬﻢ و درك،
ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺸﻖ،
زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﺻﻠﻲِ ﺣﻘﻴﻘﺖ،
درﺳﺘﻜﺎري ،ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ
و ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺟﻠﺪ  ،xxx11ﺑﺨﺶ دوم
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راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ دارم ،دارد .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ دارم .ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﻟﻐﺖ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮم ،ﭼﻮن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﻚ ازدواج ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و
ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻢ در اﻳﻦ راه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﺗﺮ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي
ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻲ ام ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺗﻴﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺎﺗﻴﺎم دﺳﺘﺎن ﻣﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﻳﺨﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا
ﻓﺮﻳﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻜﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻳﻚ رﺣﻤﺖ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪه ام ،از
ﺑﺰرﮔﻲ او در ﺷﮕﻔﺘﻢ .رﺣﻤﺖ او زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي او در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2010ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ
ﺑﺮاي او ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم وﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ارزش ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم.
اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي از ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ و در ﻫﺮ ﺧﻂ آن ،ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ اﺑﺮاز ﻛﺮدم .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺮوان ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﺮاي ﺟﺸﻦ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮود ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮدم آﻧﺮا ﺑﺮاي ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺒﺮد .آن ﭘﻴﺮو ﮔﻔﺖ ﻛﻪ او ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ وﻗﺖ ﻧﺪارد ﻧﺎﻣﻪ را از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺎز ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﻲ رﻓﺖ ،ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﺳﺘﻢ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي او ﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻣﻪ زده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ام را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ از آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺷﺒﻲ ﺟﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲ رﻓﺘﻢ ﻛﻪ درﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺑﻴﺮون ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم آن ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻦ در اﻃﺮاف ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻗﺪم ﻣﻲ زدم ،از ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪم" :ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ دﻳﺪن آﺷﺮام
ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ آﻧﺠﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام! آﻳﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ در دوران ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﺑﺎ،
آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟" در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ،ﻳﻚ اﺣﺴﺎسِ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ "ﺑﻠﻪ" .ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻛﺔ ﺟﻮاﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻲ رﻓﺘﻢ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ آن ﭘﺎﺳﺎژ ﻗﺮار
داﺷﺖ .در آﻧﺠﺎ آﻗﺎي ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ .ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از او
ﺑﺮدارم .ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮات ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﺮدم
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم و دﻳﺪم آﻗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ او را ﻣﻲ دﻳﺪم ،او ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎور ﻧﻜﻨﻴﺪ .وﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﻣﺎﻧﺘﺮا ﻛﺮدم" :ﺳﺎي رام ،ﺳﺎي رام ،ﺳﺎي رام" .آﻧﺮا
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ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺳﺮم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﺎن ﻣﻲ دادم ،ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﺮدم .او ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ" :ﺳﻼم ﻋﺰﻳﺰم"  ...و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻴﺮ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،از او
ﭘﺮﺳﻴﺪم او ﻛﻴﺴﺖ .او ﮔﻔﺖ ﺣﺪود ﺳﻲ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﭘﻴﺮوان ﺑﺎﺑﺎﺳﺖ .او روزﻫﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎري را در آﺷﺮام ،ﺑﺮاي
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري از آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،واﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎم آﮔﺎه ﺑﻮدن ﺑﺎﺑﺎ در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد و
ﺻﺪاي ﻣﺮا ﺷﻨﻴﺪ.
دوﺳﺖ دارم ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،اﺣﺴﺎﺳﻲ در ﻗﻠﺒﻢ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﺎﻣﻼ روراﺳﺖ ﻧﺒﻮدم .ﻳﻚ راز دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ وﻟﻲ
ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ارزش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارد .ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﺮا در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ .ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ
ﺧﻮاب اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ داﺷﺘﻢ .ﺧﻮاب
دﻳﺪم ﻛﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﺷﻘﺎن در آﺗﻼﻧﺘﺎ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ اﺣﺘﺮام و ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻗﺎﻳﻞ
ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺎ در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻮد ،روﺑﺮوي او
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ .ﺑﺎﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻼه ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﺑﺎ در
ﺧﻮاﺑﻢ درﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺮدي ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻮد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻲ آورم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ" :ﭼﺮا ﺑﺎﺑﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻴﺮدي ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ".
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﺮف ﭼﭙﻢ ﺑﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻴﺮدي ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ و ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﻮد .در ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻢ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺗﻴﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪي ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ" :اﻳﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ!!" او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﺮان ﭼﻴﺰي ﻧﺒﺎﺷﻢ و او از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ .او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻴﺪن
ﻣﻦ ﻛﺮد .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ از ﺑﻮﺳﻴﺪن ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻮﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ زﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪ و ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر در ﺣﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺎ دورن ﺑﺪﻧﻢ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪم و ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ رخ ﻣﻲ
دﻫﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﺎر از ﺣﻠﻘﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،ﺑﺎز آن زﺑﺎن ،ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎﺑﺎ رﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎغ زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻗﺪم ﻣﻲ زد ﮔﻔﺖ او ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺪي ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﺠﺴﻤﻪ از دو دﺳﺖ آﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از
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ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )وﻳﺒﻮﺗﻲ( ﺑﻮدﻧﺪ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .او رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
در ﻣﻨﺰل او ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ .ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﻦ ﻣﺮا ﻣﻲ ﻟﺮزاﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﻢ ﺗﻮ ﻧﮕﺮان
ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻫﺴﺘﻲ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ آن را درﺳﺖ ﻛﺮده ام ".ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ام ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﻠﺒﻢ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ .اﻳﻦ ﺧﻮاب ،ﺗﻤﺎم آﮔﺎه ﺑﻮدن ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻗﺪرت ﭘﺸﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ او ﮔﻔﺖ و
آن ﺧﻴﻠﻲ زود در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻢ .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ را از ﺳﺮ راﻫﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻢ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺮدم ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ را در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻢ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭘﻴﺮو ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺔ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺑﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اوﻟﻴﻦ روزي ﻛﻪ وارد
آﺷﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﺑﺎ در دارﺷﺎﻧﺶ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺎ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ وﻗﺘﻲ ﺑﺎﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮد .اول ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن دﺳﺘﺶ را روي آن ﻗﺮار داد .دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن او ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﻤﺎم
ﻧﺎﻣﻪ زده ﺑﻮدم را ﺑﺒﻴﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ داﺷﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
واﺿﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﻴﻨﺪ.
در ﻧﺎﻣﻪ ام ﻋﻜﺴﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺪﺳﻲ اﺳﺖ ،دوﺳﺖ دارم آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻛﻨﻢ .اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻛﻴﺴﺖ! او ﺗﻤﺎم آﮔﺎه اﺳﺖ .او آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اﺳﺖ .او
ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﺳﺖ .او ﺗﺎ اﺑﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻦ اﺳﺖ!
ﺑﺎﺑﺎ ،ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺘﺖ دارم .ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺗﻴﺎﻣﻢ!
دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻳﺒﺎي ﺳﺎﺗﻴﺎم
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انسان تنها موجودی است که شانس این را دارد که از طریق
دلپذیرترین راه که خدمت به خداوند است خود را از چرخٔه
تولد و مرگ آزاد کند .اما به دلیل جهل و نادانی و یا بدتر از
آنها انحراف ،این فرصت از دست او گریخته و او از غم و درد،
ترس و اضطراب تا مرحله انزجار رنج می برد .انسان با دوری
کردن از جذابیت های مادی و لذایذ جسمانی می تواند در
تالش برای آزاد کردن خود موفق شود .او به اندازٔه کافی در
مسیر اشتباه سفر کرده است ،اکنون زمان آن فرا رسیده که
بازگردد و به سوی هدف خود به طور مداوم حرکت کند.
عشقی که او به افراد و اشیاء در خود پرورش داده است باید به
ص الهی در آید و آنگاه تبدیل به
ت خال ِ
صورت عباد ِ
سرسپردگی و عشق به خداوند خواهد شد .خودتان را متقاعد
ن آن ارابه ران،
کنید که خداوند در درون شماست و به عنوا ِ
نگه دارندٔه افسارهای آن پنج اسب )حواس پنجگانه( است و به
طور ثابت و دائم به شما پند و تدبیر می دهد ،چنانکه همین
کار را زمانی که آرجونا به او دعا کرد که او را هدایت و
راهنمایی کند انجام داد .آنگاه برای شما آسان خواهد شد که
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خودتان را متقاعد کنید که ذات الهی همان ارابه ران تمام بشریت است و حتی همٔه موجودات دیگر را نیز
هدایت و راهنمایی می کند .وقتی که در این ایمان ،استوار شُدید آنگاه از نفرت و کینه توزی ،طمع و حسادت،
خشم و وابستگی آزاد می شوید.
به خداوند دعا کنید که این اعتقاد و این ایمان را قوی کند؛ او چشمان شما را به حقیقت باز خواهد کرد و برای
شما آشکار خواهد کرد که اوست ارابه ران ابدی درون همگان .این مکاشفه ،سعادتی بی همتا و خویشاوندی با
همٔه خلقت را به شما عطا خواهد کرد .به این دلیل است که کریشنا وقتی که دوریودانا در جنگ علیه پانداواها از
او کمک خواست گفت :اگر تو از پانداواها نفرت داشته باشی ،از من نفرت داری ،چرا که آنها مرا به عنوان َنفَس
زندگی شان می شناسند.
خداوند را به عنوان قدرت خودَ ،نفَس خود ،بینش و ذکاوت خود ،شادی خود بدانید ،او همه آنها خواهد شد و از
آنها هم فراتر خواهد رفت .دیگر هیچ یک از مهارت های ذهنی شما نمی تواند مانع از پیشرفت تان شود .او همٔه
آنها یعنی حواس ،ذهن ،ضمیر نیمه آگاه ،ضمیر ناخودآگاه و هوش و ذکاوت را به سوی باالترین هدف و مقصود
هدایت خواهد کرد .آنچه شما نیاز دارید توسط رحمت الهی به شما عطا خواهد شد.
من به همٔه شما می گویم :بگذارید که کوهستان ها فرو ریزند و دریاها زمین را فرا گیرند ،ولی از تمرینات
معنوی و الهی خود دست نکشید و به خاطر داشته باشید که اگر شما همزمان با تمرینات معنوی و الهی ،در تقوا
و نیکوکاری رشد نکنید همه آنها بیهوده خواهند بود .اگر همه چیز را رها کرده و به خداوند تسلیم شوید او شما
را محافظت و راهنمایی خواهد کرد .وقتی شما شکایت می کنید و می گویید :آه او از من محافظت نکرده است
من می گویم :این شما هستید که تسلیم نشده اید .خداوند فقط برای همین کار آمده است .او اعالم می کند که
از شما محافظت خواهد کرد و برای همین کار هم آمده است.
تمامی خود را و تمامی زندگی تان را به "او" تقدیم کنید ،سپس ستایش شما ،به سرعت و به طور کامل شما را
دگرگون خواهد کرد و باعث تغییر شکل دادن شما خواهد شد و آنگاه "او" و شما می توانید با هم "یکی" شوید.
او به جای شما فکر ،احساس و عمل می کند و شما نیز به عنوان او فکر ،احساس و عمل خواهید کرد .شما مانند
سنگی که توسط یک مجسمه ساز تغییر شکل پیدا می کند به یک بُت تغییر شکل پیدا کرده و سزاوار پرستش
م تراش های متعددی را
نسل های انسان های صادق خواهید شد .در این روند باید ضربه های چکش بسیار و زخ ِ
تحمل کنید ،زیرا که "او" مجسمه ساز است و شما را از سنگ بودن آزاد می کند .قلب خود را به خداوند تقدیم
کنید .اجازه دهید آنچه از شما باقی مانده است با تحمل و بردباری در دستان او تغییر کند .زمان و این بدن
فیزیکی تان و فرصت داده شده در این زندگی را برای کارهای پست و ناچیز هدر ندهید.
بسیاری از شما می خواهید از من چیزهای پر زرق و برق و بیهوده ،درمان های بی اهمیت ،ترقی بیشتر و شادی
و راحتی دریافت کنید ،تعداد بسیار کمی از شما مایل به دریافت آن چیزیست که من برای دادن آن آمده ام
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یعنی آزادی مطلق .حتی در میان این چند نفر نیز ،آنهایی که به تمرینات معنوی و الهی می چسبند و موفق می
شوند انگشت شمارند.
من هر بار ،همان پند و اندرز را برای شما تکرار کرده ام و حتی بعضی وقـت ها ممکن است احساس کنید که
من فقط چند چیزی بیشتر برای گفتن ندارم! خوب ،یک مادر باید همان راهنمایی ها را دوباره و دوباره برای
کودک تکرار کند تا اینکه کودک یاد بگیرد و بر اساس آن رفتار کند ...این نشانه و روند همه مادران است،
خواسته و آرزویی قاطع برای اصالح کردن فرزندان و هدایت آنها در مسیر پیشرفت.
تمرین کردن ،کار واقعی و اصلی در مسائل معنوی است .دانش ،یک کوله بار است .تا زمانی که اعتقاد بر این
است که خداوند در دور دست ها ،در معابد و اماکن مقدس می باشد ،انسان مذهب را یک کوله بار و مانع خواهد
س سبکی کنید ،بدون کوله بار و همواره قوی.
یافت .ولی "او" را در قلب خود بکارید و احسا ِ
وقتی که من شما را در مسی ِر کاری هدایت می کنم ،بنابر توصیه های من عمل کنید؛ شما اختیار کامل برای
انجام چنین کاری را دارید .در واقع ،من خوشحال خواهم شد اگر شما چنین کار را انجام دهید .من اطاعت
کورکورانه را دوست ندارم .اگر احساس می کنید که اطاعت از من برای رسیدن به هدفتان به شما کمک خواهد
کرد ،آن را دنبال کنید ،و اگر کمک نمی کند ،به جای دیگری بروید .ولی بگذارید یک چیز را به شما بگویم :هر
کجای دیگری که بروید ،فقط با من دیدار خواهید کرد .من در همه جا هستم.
از این پس ،چهار تصمیم راسخ در مورد زندگی تان بگیرید:
 .۱خلوص :از افکار شریر ،عادات بد و فعالیـت های پَست که احترام به خود را ضعیف می کند دست بردارید.
 .۲خدمت :به دیگران خدمت کنید که آنها هم مانند شما ،بازتابی از همان کل هستند .هیچ یک از شما به
ی خود ،صحت یا اعتباری ندارد مگر با رجوع به آن یگانه هستی.
خود ِ
 .۳تقابل :همیشه با تمام خلقت احساس خویشاوندی کنید .همان یک جریان را ببینید ،همان یگانه قدرت را که
در همه چیز در جهان جریان دارد.
 .۴حقیقت :با تحریف تجربه هایتان خودتان و دیگران را گول نزنید.
من آمده ام که شما را باز سازی کنم .تا زمانی که این کار را انجام ندهم شما را ترک نخواهم کرد .حتی اگر شما
قبل از اینکه این کار را انجام دهم بگریزید ،فکر نکنید که می توانید از من فرار کنید؛ من شما را نگه خواهم
داشت .من نگران این نیستم که شما مرا ترک کنید ،زیرا که مشتاق این نیستم که تجمع بزرگی در اطراف من
باشد ... .این شما هستید که خودتان را به من وابسته می کنید .من وابستگی ندارم .من فقط به "وظیفه" ای که
برای آن آمده ام وابسته ام.
ن من هستید.
اما ،از یک چیز اطمینان خاطر داشته باشید .چه به سوی من بیایید و چه نیایید ،شما همه از آ ِ
از کتاب زندگی ،مرگ و آزادی
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ﺑﺮ ﻣﺒﺪاء ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،زﻧﺪﮔﻲ ،اﻧﺴﺎن و ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي اوﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﻜﻮه اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ
زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎر از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ آزادي ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ،
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،دارد و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﺎ
ﺳﺎﺗﻴﺎ ﺳﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ41 XII ،
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ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درك ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﺔ وﺟﻮد و
واﻗﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻣﺮگﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻫﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
دوﺑﺎره و دوﺑﺎره و ﻫﺮ روزه از ﻧﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ آن راز ،ﻳﻚ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ رازي در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺖ ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮي آن راز ﺑﺎﺷﻴﺪ و آن را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
انسان الهیتی است که به صورت انسان جلوهگر شده است .در انسان نیروی عظیمی متمرکز شده که منتظر ظهور
است .اما انسان خود را محکوم به فقر و بیماری و نا امیدی می کند .او برای صدقه به همه التماس می کند و بدینگونه
خداوند درونش را تحقیر می کند .او به خودش می گوید که خداوند در دور دست ها در بهشتی دست نیافتنی است.
او خود را از قلمرو الهی که حق اوست در تبعید نگه می دارد .انسان خود را با این باور که او کسی است که احساس
می کند ،فکر می کند ،سخن می گوید و عمل می کند اغفال می کند .او به خود به عنوان یک نادان یا قربانی تقدیر و
سرنوشت لعنت می فرستد و با هر نفرینی که به خود میکند کار اشتباه دیگری را انجام میدهد .هر یک از شما
ذهنتان را بررسی کنید و این ناشی گری را که باعث میشود شما از حق طبیعی خودتان دور شوید را رها کنید.
آه! اي ﭘﻴﺮوز ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮاب ،اي آرﺟﻮﻧﺎ!
ﻣﻦ آﺗﻤﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ درون ﻫﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻦ آﻏﺎز ،ﻣﻴﺎن و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻢ.
)کتاب مقدس باگاوادگیتا فصل (۱۰

در آیه باال از کتاب مقدس گیتا ،کریشنا به آرجونا می گوید :من آتما هستم ،آن خودی که در همٔه موجودات
مقیم است ،همینطور من آغاز ،میان و پایان همٔه موجودات هستم .این بدین معنی است که کل عالم کیهان که
شامل اجسام متحرک و ثابت می باشد فقط آتماست .هیچ چیز به جز آتما یا "خود" وجود ندارد .چیزی که امروز
مردم به آن نیاز دارند تعمق مداوم بر روی "خود" است تا "خود" را بشناسند ،تا به طور مستحکم در خود مستقر
شوند و رحمت "خود" را تجربه کنند.
آتما به عنوان "آگاهی" نیز شناخته شده است .این آگاهی است که مسئول ضمیر آگاهی "خود" در همٔه
موجودات است .هنگامی که این آگاهی ،خود را با بدن هم هویت می کند تبدیل به غرور می شود .این خو ِد
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دروغین است نه "خود" واقعی .آن چیزی که آتما را پنهان می کند همیشه ذهن است .ابرهایی که به دلیل
گرمای خورشید تشکیل شده اند خو ِد خورشید را هم پنهان نگه می دارند .به همین ترتیب ذهن هم که زاده
شده از آتماست خو ِد آتما را پنهان می کند .تا زمانیکه ذهن اینجاست و حضور دارد انسان نمی تواند امیدی به
ک "خود" داشته باشد چه برسد به آنکه رحمت "خود" را تجربه و درک نماید .آن وضعیتی که در آن شخص
در ِ
در هر زمانی و تحت هر شرایطی در "خود" مستقر شده باشد خودشناسی نامیده می شود.
ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ "ﻏﻴﺮ ﺧﻮد" را دور ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ
اولین صدایی که از "خود" برخاست "من" بود .کل آفرینش پس از به طنین در آمدن صدای "من" تجلی پیدا کرد
و آغاز شد .اگر "من" نبود ،آفرینشی هم نبود .واژٔه "من"" ،برهمن"" ،آتما" یا "خود" همه هم معنی هستند" .منِ"
بدون ذهن ،آتما یا "خودی" است که در اوج خلوص می باشد" .خود" که با ذهن همراه شده باشد "خود" دروغین
ن بدون ذهن" است.
است .فقط یک آتما یا یک "خود" وجود دارد و آن "م ِ
اینجاست که انسان برای اینکه واقعیت خودش را تجربه کند تمرینات معنوی را انجام می دهد .چنین تمرین هایی
که برای "خود" به کار گرفته می شود فعالیت هایی هستند که انسان در زمان گمراهی و نادانی انجام می دهد.
شما انسان خود شناخته ای را پیدا نمی کنید که به چنین تمرینات معنوی بپردازد زیرا برای او تفاوتی میان مسیر
و مقصد وجود ندارد .اگر انسان به تمرینات معنوی می پردازد فقط برای ارضای ذهنی اش می باشد .این چنین
تمریناتی همانطور که در آموزه های ودانتا )فلسفه ارشد هندو( آمده است ،برای رضایت ذهنی است و فقط برای
ف تقویت کردن ذهن به جای تخریب کردن آن استفاده میشود.
هد ِ
ت انجام آن از بین بردن تصورات غلط
اگر با این همه باز می خواهید تمرینات معنوی انجام دهید تنها راه درس ِ
آنچه که "غیر خود" است می باشد .اگر به جای انجام این کار درست ،شما سه میلیون خدا و الهه را بپرستید بدون
ت واحد درس داده شده در میان نوشته های مقدس دنیا که میگوید فقط یک خدا وجود دارد
آنکه توجه به حقیق ِ
داشته باشید ،یا اگر هرگونه تمرین معنوی برای دستیابی به خودشناسی و آزادی و رهایی بکنید بی آنکه آن
حقیقت واحد را مورد توجه قرار دهید ،شما در گمراهی ذهنی ،توهم و خیال باطل به سر میبرید.
مهم است که بدانید تا زمانی که ذهن هست ،خواسته ها شما را ترک نمی کنند .تا زمانی که خواسته داشته باشید
ل من" وجود داشته باشد،
ل من" شما را رها نخواهد کرد .تا زمانی که احساس "من" و "ما ِ
این تصور غلط "من" و "ما ِ
به اشتباه هم هویت کردن خود با بدن ،شما را ترک نخواهد کرد .تا زمانی که خودتان را با بدنتان هم هویت کنید
جهل و نا آگاهی شما را ترک نخواهد کرد .در نتیجه همٔه اینها بدان معنی است که هیچ راهی به جز نابود سازی ذهن
ش "خود"" ،منظ ِر خود"" ،رحمت خود" یا هر نامی که مایلید برای آن انتخاب کنید وجود
برای بدست آوردن دان ِ
ندارد.
ذهن ،عقل ،حافظه و حس غرور ...این چهار مقوله از چه چیزی سرچشمه گرفته اند؟ توسط چه چیزی آنها پدیدار
ق کیهانی است که آتما یا "خود" است.
شده اند؟ و به چه چیزی دوباره ملحق خواهند شد؟ آن سرچشمه ،همان مطل ِ
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ت سرچشمٔه مبدأ خود و هویتتان ،فایدٔه متوسل شدن به راه های دیگر چیست؟ این به
بنابراین بدون درک و شناخ ِ
همان اندازه مسخره است که دزدی لباس پلیس بپوشد و بخواهد متهمی را دستگیر کند.
چه نیازی دیگر به تمرینات معنوی برای شناخت خود است؟ داستان کوتاهی در این رابطه وجود دارد .روزی گروهی
متشکل از ده ساده لوح تصمیم گرفتند که به آنسوی رودخانه بروند .پس از عبور از رودخانه یکی از آنها می خواست
ببیند که آیا همٔه آنها به سالمت به ساحل رسیده اند یا نه .او همه را شمرد و فراموش کرد که خودش را بشمارد و
شروع به گریه کردن کرد و به دیگران اعالم
کرد که یک نفر در گروهشان از بین رفته
است .ساده لوح دیگری هم به نوبٔه خود با
تکرار همان اشتباه در شمارش مرتکب همان
اشتباه شد .در نتیجه همٔه آنها شروع به گریه
و زاری کردند.
در این میان ،رهگذری که بیچارگی آنها را
مشاهده کرده بود نزدیکشان شد و از آنها
دلیل گریه و زاری رقت آور را پرسید .وقتی
به او گفتند که یکی از ده نفر گروهشان در
زمانی که رودخانه را می پیموده است از بین
رفته ،رهگذر به نادانی آنها پی برد و از آنها
خواست که در یک صف بایستند .سپس آنها
را با صدای بلند یکی یکی شمرد و بدین
وسیله آنها را قانع کرد که همٔه ده نفر آنها
تمام و کمال حاضر هستند و نتیجه گیری
غلط آنها در مورد از دست رفتن یکی از آنها
به این دلیل بوده که همٔه آنها فراموش کردند
که خود را در این شمارش حساب کنند.
ﻋﺸﻖ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ
کار شما هنگامی که کامال" بدانید برای چه منظوری این چهارچوب بدن انسانی را با همٔه توانایی ها و امکاناتش
کسب کرده اید به انجام رسیده است .این بدن برای بزرگ شدن در عشق ،گسترش آن عشق ،تمرین عشق ،مستحکم
ق نامحدود که همان خداوند است می باشد.
کردن عشق و در نهایت به عشق تبدیل شدن و پیوستن به عش ِ
این بدان معنی است که عشق خودش را از طریق خدمت به آنهایی که عشق را از درون شما بیرون می کشند
بیان می کند و با بیرون آمدن عشق کمک می شود که آن عشق افزایش یابد و عمیق تر شود.
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عشق منطق را نادیده می گیرد.
خدمت ،هیچ احترامی برای استدالل و تجزیه و تحلیل قائل نیست .من بارها این را گفته ام:
روز را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﺮوع ﻛﻦ
روز را در ﻋﺸﻖ ﺑﮕﺬران
روز را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺮ ﻛﻦ
روز را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎن
اﻳﻦ اﺳﺖ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻤﻦ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ
آتما که واقعیت خودتان است را بشناسید .بدانید که آتما با نیروی درونی کائنات یکی می باشد .اجازه دهید که
ن حقیقت رخنه کند .خودتان را تجزیه و تحلیل کرده و الیه های ضمیر آگاهی ،جسمی،
هوش و ذکاوت شما درو ِ
احساسی ،عصبی ،ذهنی و عقالنی خود را کشف کنید و حتی به مرکز آخرین الیه که الیه رحمت است دست
یابید .خداوند نه از شما دور است نه از شما جداست .شما خدایید .شما "سات-چیت-آناندا" هستید .شما تمامیت
هستید .چه وقت این حقیقت را خواهید شناخت؟ وقتی که شما باطلی که حقیقت را می پوشاند را دور بی
اندازید .اگر اشتیاق شما برای تجربه کردن "سات-چیت-آناندا" یعنی حقیقت ،آگاهی و شادی ،صادق و خالص
است ،از همین امروز چیزی را که می گویم به خاطر بسپارید.
" -۱من خدا هستم؛ من از خداوند جدا نیستم ".همیشه به این واقعیت آگاه باشید .همیشه آن را در ذهن نگاه
دارید" .من خدا هستم ،من خدا هستم .من از خداوند جدا نیستم ".همیشه این موضوع را به خود یادآوری کنید.
دعا کنید که در این تمرین معنوی شکست نخورید.
ل تقسیم ناپذیر هستم ".این دومین حقیقتی است که باید در ضمیر آگاهی شما توسط
" -۲من آن مطلق متعا ِ
تکرار مداوم و دعا حک شود.
 -۳من "سات-چیت-آناندا" یعنی بودن ،آگاهی و شادی هستم.
" -۴غم و اضطراب هیچگاه نمی توانند بر من تاثیر گذارند ".چنین ایمانی را در خود گسترش دهید و با اطمینان
دادن مداوم آن به خود و دعا کردن ،این حقیقت را به خود بقبوالنید.
" -۵من همواره خوشحالم؛ ترس هیچگاه نمی تواند بر من نفوذ کند ".بنابراین آن را همیشه احساس کنید .دعا
کنید که این عقیده راسخ در شما قوی تر و قوی تر شود.
ی
همانطور که بدن فیزیکی با پنج هوای حیاتی یعنی پرانا سالم و قوی می ماند ،این پنج دعا نیز به شما "آگاه ِ
برهمن" را عطا خواهد کرد که در واقع با "جایگاه خو ِد برهمن" یکی می باشد.
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ﻃﺒﻴﻌﺖ ذﻫﻦ را درك ﻛﻨﻴﺪ
کسی که خود را فراموش کرده است نمی تواند کامال حقیقت را درک کند .وقتی شما خودتان آتما هستید،
چگونه می توانید با دعا کردن به موجود دیگری یا با انجام تمرینات معنوی دیگری آن را بشناسید؟ چون "یک
به چند" تبدیل شده است شما به گوناگونی تمایل پیدا کرده اید و یگانگی را به دست فراموشی سپرده اید .تمام
چیزهایی که شما در اطرافتان می بینید مانند آینه انعکاس خود شماست .شما جسم فعلی مورد نظرتان را رها
کرده و به دنبال تصویر آن در آینه می دوید.
خودفریبی دست ها و پاهای شما را بسته است .کسی که به وسیله خود فریبی محدود شده باشد نمی تواند به
برهمن یا خدا برسد .همٔه تمرین های شما برای تجربٔه "خود" بیهوده خواهد بود .همٔه این تمرینات معنوی فقط
هدفشان آرام کردن ذهن است .ذهن ساکت شده ممکن است دوباره نگران و مضطرب شود .آن چیزی که
اهمیت دارد خالص شدن از ذهن با شناختن طبیعت حقیقی آن است.
تمرینات معنوی مناسب برای جستجوی آتما فقط آنهایی هستند که در جهت تخریب ذهن هدایت شده اند.
انسان به دلیل هم هویت شدن با بدنش ،ناامیدانه به وسیلٔه ذهنش و به طرق گوناگون به این سو و آن سو پرتاب
می شود" .من این را انجام می دهم ،من از آن لذت می برم ،من آن را فتح کرده ام ".بنابراین هر روز انسان با
گفتن اینها به خود ،حس انجام دهندگیاش را قدرتمندتر میکند .یادتان باشد که موفقیت و شکست به کوشش
های شما یا تمرینات معنوی و فعالیت های دیگر بستگی ندارد .شما فقط به نفس و منیت تان ،با فریب دادن
خود و با تصور این که این خو ِد شمایید که توانایی به دست آوردن چیزها را با کوشش خود دارید افزوده اید .به
اطراف خودتان بنگرید و ببینید که بارها بیشترین کوشش ها از موفقیت برخوردار نبوده اند در حالیکه با کمی
سعی و گاهی بدون هیچ کوششی موفقیت حاصل شده است .شما مطمئن ًا با تقدیم کردن همٔه فعالیت هایتان به
ن خود خواهید کرد .بدینگونه که همٔه فعالیت ها را کار خداوند تلقی کرده و آنها را با
خداوند موفقیت را از آ ِ
ایمانی راسخ به عهده می گیرید .شما باید این اعتقاد استوار را داشته باشید که هیچ اتفاقی با کوشش انسان رخ
نمی دهد .نیازی نیست که برای اثبات این ادعا در مکانی دور دست به دنبال آن گشت .دقیقا در بدنتان نیز
چنین اتفاقی رخ میدهد .مثال ،چه کوششی برای ضربان های بی وقفٔه قلبتان یا برای تنفس های پیوسته ریه
هایتان ،انجام می دهید؟ آیا هضم غذاهایی را که خورده اید به دلیل وجود ارادهتان میباشد و آیا هضم شما
ارادی است؟ آیا شما قادرید که به زندگی خود ادامه دهید فقط برای اینکه می خواهید زنده باشید یا آیا قادرید
که بمیرید برای آنکه دلتان می خواهد بمیرید؟ آیا تولد شما بنا بر خواسته شما که چه وقت و در کجا انجام
پذیرد رخ می دهد؟ اگر شما عمیقا بر روی این خطوط فکری تعمق کنید ،کشف خواهید کرد که احساس "من"
و "مال من" بی جهت توسط حس غلط "کنندگی" و "سرخوشی" پرورش یافته است.
ما فقط برای رضایت ذهن ،مشغول فعالیت های گوناگون شده ایم .حال هر کاری هم که انجام دهیم و هر مدتی
هم که برای آن اختصاص دهیم باز ذهن هیچ رضایتی را نمیشناسد .ذهن به تنهایی توهم است .ذهن به تنهایی
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خواسته است .ذهن به تنهایی نادانی است .ذهن به تنهایی طبیعت است .ذهن به تنهایی فریب است .وقتی
عمیقا در خود فریبی غوطه ورید چگونه ممکن است که امیدوار باشید که به برهمن بدون اینکه از شر فریب رها
شوید دست یابید .شما سایه خودتان را مشاهده می کنید و از ترس به خود می لرزید .شما از احساسات و
تصورات خودتان می ترسید .در حالیکه "واقعیت یکی است" و آن آتماست .طالبان این راه خدا را به عنوان تجلی
"سات-چیت-آناندا" یعنی حقیقت ،آگاهی و شادی توصیف می کنند .این درست نیست .خداوند به تنهایی
حقیقت است ،خداوند به تنهایی آگاهی است .خداوند به تنهایی شادی است .این سه با خداوند متفاوت و یا جدا
س متقابل
از خداوند نیستند .این سه جنبه توسط محققان و فالسفه ودانتا ) (Vedantinsبه عنوان انعکا ِ
یکدیگر شرح داده شده اند .آنها از واژهای موجود ،درخشان و خوشایند برای "سات-چیت-آناندا" استفاده کرده
اند .اما هر سه اینها به همان یک و به همان نهاد اشاره می کنند .به عنوان مثال ،اینجا یک لیوان است .آن وجود
دارد پس آن حقیقت است .وقتی توسط ما دیده شد آگاهی را در ما بوجود می آورد که تشخیص می دهیم آن
یک لیوان است .پس آن آگاهی است .ما از آن استفاده می کنیم و شاد میشویم ،بنابراین آن لیوان شادی است.
لیوان به سه جزء مجزا تقسیم نشده است .لیوان فقط یکی است و در آن هر سه جنبه با هم متحد و پیوسته
شده اند .در رابطه با "خود" این نشانگر یگانگی در کثرت است" .خود" بدون شکل است اما در شکل های
گوناگون ظاهر می شود .مثال هوا را مورد توجه قرار دهید .هوا شکلی ندارد اما ما نمی توانیم فقط به خاطر آنکه
آن شکلی از خود ندارد حقیقت وجودش را انکار کنیم .در حقیقت هوا شکل ظرفی را به خود می گیرد که در آن
وجود دارد .مثال شکل توپ فوتبال یا بالش بادی .اگر چه "خود" شکل و فرمی ندارد اما از کیفیت ضمیر آگاهی
برخوردار است.
از کتاب زندگی،مرگ و آزادی

١١٢
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

ﺑﺎﺑﺎي ﻣﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻢ ،ﺳﺎﺗﻴﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ و ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ درس
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﮔﻮﺷﺰدﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺰاوارش ﺑﻮدم از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎﺗﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﺸﻨﻮم ،دو
ﺧﻮاب از او داﺷﺘﻢ ،در ﻳﻚ ﺧﻮاب او در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اﺗﺎق
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داد ﻛﻪ از ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
و در ﺧﻮاب دﻳﮕﺮ او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﺑﺸﻮم
و درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از آﺷﺮام ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪﻳﻢ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و ﻋﺸﻘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ از
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺑﺎ آﮔﺎه ﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ آن دو ﺧﻮاب ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ ﺑﺎﺑﺎ از ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻴﻢ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻮدم ،اوﻟﻴﻦ
روزي ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺑﺎ را اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ رﻳﻨﻮ ﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﺮده ﺑﻮدم .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
او ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻴﻜﺮاﻧﺶ از ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﺮده و ﻣﻦ را ﺑﻪ رﻳﻨﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آن دوران ﺑﺎ ﺳﺎﺗﻴﺎم ﺑﺎﺷﻢ.
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺪرم ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮش ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ او
ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪش را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻳﻜﻲ از ﺳﻲ دي ﻫﺎي ﺑﺎﺑﺎ را ﻛﻪ ﭘﺪرم ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺖ
در ﻛﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮش ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدم و وﻳﺒﻮﺗﻲ روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ و ﻟﺒﻬﺎش ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﭘﺪرم آواي ﺑﺎﺑﺎ در ﻃﻲ
ورود دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﻋﺎﺷﻘﺎن آﻳﻪ اي از ﻗﺮآن و اﺷﻌﺎري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در زﻣﺎن ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ،ﮔﺮوه ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎژان ﻳﺎ اﷲ و ﻳﺎ اﷲ را ﺑﺮاي دﻗﺎﻳﻖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺎ و ﻫﻢ ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم و اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ دوران ﺑﺎ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ دوره ﺳﺨﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر رﺣﻤﺖ ﺳﺎﺗﻴﺎم و درس ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺮا
از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در اﻋﻤﺎق ﺑﺎزار ﻧﺠﺎت داد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻛﺮدم دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺑﺮاي ﺑﺎﺑﺎي ﻋﺰﻳﺰم و راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﻢ ،ﻋﺸﻘﻢ ﺳﺎﺗﻴﺎم
ﺳﭙﻴﺪه
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و رﻫﺎﻳﻲ
 -۱آخرین تغییر شکل قطعی انسان ،رهایی و آزادی است  .وقتی شما خود را برای پیروزی در این نبرد میان
دشمنان و احساسات درونی آماده می کنید ،خداوند به شما قدرت الزم را عطا خواهد کرد زیرا شما به سمت او
رهسپار شدهاید و او صدها گام به خاطر هر ده قدمی که به سویش بر می دارید به سمتتان خواهد آمد.
 -۲راه بهره بردن و سود جستن از آواتار برای آزادی و رهایی و به تعالی رسیدن شخص این است :بر هر قدم
آواتار نظارت کنید ،کارها و فعالیت هایش را مشاهده کنید ،به عشقش ،شفقتش و خردش توجه کنید و سعی
کنید که آنها را وارد زندگی خود نمایید.
 -۳ابتدا انسان باید پس از بازنگری اساسی خود ،با عزمی راسخ در مورد راهی که می خواهد بپیماید تصمیم
بگیرد .آزادی به معنای از بین بردن مرزهای نا آگاهی است که حقیقت را پوشانده و سرابی از غیر حقیقت را
خلق کرده است.
 -۴اقیانوس ،شاکتی یا همان انرژی متعال است و موج ،آن روح فردی است .همٔه مزه و همٔه قدرت و همٔه غرش
امواج از اقیانوس مشتق می شود و امواج در خود اقیانوس ناپدید می شوند .ناپدید شدن اسم و فرم موج ،موکشا
یا رهایی و آزادی نامیده می شود :همین ادغام شدن موج در اقیانوس و یکی شدن ،در ابتدا متفاوت و از هم جدا،
به صورت موج و اقیانوس به نظر می رسیده است .به عبارت دیگر فرآیند از فردیت در آمدن ،همان آزادی و
رهایی یا موکشا است.
 -۵آزادی واقعی رهایی از اسارت و دستیابی به ذات مطلق است.
 -۶اگر از تعمق در مورد خداوند که گنجینٔه رحمت است دست بکشید و خود را وقف تعمق در راه های دستیابی
به الهامات قلبی کنید هیچگاه نمی توانید آزاد و رها شوید.
 -۷هرگاه چند پادشاه در چند کشور وجود داشته باشند مطمئنا طمع ،حرص ،حسادت ،تنفر و عصبانیت در یکی
از آن کشورها و ترس ،جاه طلبی و انتقام در کشور دیگری وجود خواهند داشت .هیچکس لذت صلح کامل را
نخواهد چشید .به همین ترتیب ،تا زمانی که شما واقعیت "کثرت" را احساس کنید و آنها را بیرون از خود و
مجزا از خود بدانید ،ترس ،تنفر ،طمع و بقیٔه آفت ها را خواهید داشت.
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 -۸کتاب مقدس گیتا برای نجات همه و آزادی
بخشیدن به همگان می باشد .گیتا به زبان تلگو
یعنی "خط" .این کتاب خطی را رسم می کند
که تداوم تولد و مرگ را لغو می کند .آن کتاب
به شما یاد می دهد که استوار ،بی باک ،در
مسیر دارما و در امتداد خطی که گیتا نشان می
دهد بایستید.
 -۹وقتی موانعی که در مسیر حقیقت هستند
کنار روند آنگاه رهایی و رستگاری بدست می
آید .به همین دلیل است که رهایی و آزادی
چیزی است که می تواند در همین جا و اکنون
بدست آید؛ نیازی نیست که شخص تا از بین
رفتن بدنش صبر کند.
 -۱۰وقتی شما گورو یا معلم معنوی را بدست
آوردید دیگرهمه چیز را به او بسپارید ،حتی
آرزوی رسیدن به رهایی و آزادی را .او ما را
خیلی بهتر از خودمان می شناسد .او مسیر شما
را تا جایی که برایتان خوب است تغییر می دهد.
وظیفٔه شما اطاعت کردن و نزدیك ماندن به او
می باشد .ممکن است بپرسیم" :چگونه ما
غذایمان را بدست آوریم اگر خودمان را به گورو
وابسته کنیم؟" مطمئن باشید که خداوند نمی
گذارد که از شما گرسنگی بمیرید .او نه تنها به
شما پول می دهد بلکه شهد هم می دهد .او نه
فقط به شما غذا می دهد بلکه شهد گوارای
جاودانگی را نیز نصیبتان می کند.
 -۱۱رهایی و آزادی هنگامی بدست می آید که
آتما در شکوه و جالل خود بدرخشد .آزادی و
رهایی حومه ای نیست که در آن فقط
شهروندان اشرافی محلی را در بهشت برای
١١٦
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خودشان محفوظ گذاشته باشند .فقط فریب است که ممکن است چنین تصوری را بوجود آورد.
 -۱۲هر یک از شما بلیطی را برای آزاد شدن و رها شدن از چرخه مرگ و زندگی در اختیار دارید .اما اغلب نمی
دانید که باید سوار کدام قطار شوید .برخی در ایستگاه وسط پیاده می شوند و خیال می کنند که اینجا آخر خط
است و ناامیدانه در بیابان سرگردان شده و یا مجذوب چشم اندازها و منظره ها گشتهاند.
 -۱۳آزادی و رهایی فقط آگاهی از حقیقت است ،افتادن ،میزان فریب از چشم هایتان است .آزادی و رهایی
مخصوص روح های انتخاب شده نیست ،رهایی فقط نزد کسانی نیست که در معنویت تخصص پیدا کردهاند.
آزادی از دست دادن شکل و فرم خود ،نام خود و عالئق خود در دریای الهیت است .آزادی ،اسم و شکل و
استعدادها و رفتارها را در خود حل می کند .شما دیگر فردی جدا و شخص نیستید .قطره باران به دریا یعنی آن
جایی که از آن بوجود آمد ،میپیوندد .البته هیچگاه هیچ اسارت و زندانی وجود نداشته و فقط در ذهن است که
انسان در بند و در زندان و محدود و پایان پذیر میباشد!
 -۱۴وقتی آزادی و رهایی بدست آید ،فردیت و کل ،یکسان می شوند .رودخانه تا وقتی به دریا نرسیده باشد
هنوز رودخانه است .نامش متفاوت است و شکلش هم متفاوت است .بنابراین تا زمانی که فردیت درگیر موارد
جسمی ،احساسات ،ذهن و ابزارهای ضمیر آگاهی است به خداوند نمی پیوندد .او مجزا باقی خواهد ماند.
 -۱۵از طریق خرد ،انسان می تواند خداوند را حتی در یک عنکبوت و یا در همٔه موجودات محدود شده در این
دنیا مشاهده کند .ممکن است که ظرف ها متفاوت باشند اما محتوای الهی آنها یکی هستند .مزٔه آب دریا بر
روی زبان شور است .چه به اندازٔه یک تانکر خورده شود ،چه یک کاسه ،چه یک جام ،چه یک جرعه و چه یک
قطره! مزٔه الهیت می تواند در یک اتم یا در همٔه کهکشان ،در یک دوست یا در یک دشمن ،در یک ویروس یا در
کل هستی چشیده شود .این است شناخت ،رهایی و آزادی ،اشراق و آشکارسازی!
 -۱۶هر عملی از عکس العملی برخوردار است که نمی تواند از آن بگریزد ،مگر با رحمت خداوندی .رحمت
خداوند می تواند از طریق تقوا و حقیقت کسب شود .پس حقیقت ،درستکاری ،صلح و عشق را گسترش دهید.
مرگ را به خاطر آورید که در همین نزدیکی است و زمان نیز زودگذر است .به مسیر و راه رهایی و آزادی
متوسل شوید پیش از آنکه دوباره محدود و اسیر شوید.
 -۱۷ذهن هم عامل محدودیت و هم عامل رهایی و آزادی است .ذهن مانند یک قفل است و قلب کلید آن است.
اگر کلید به سمت خداوند بچرخد عدم وابستگی حاصل می شود .اگر به سمت دنیا بچرخد وابستگی وجود دارد.
بنابراین ذهن هم عامل آزادی و رهایی است و هم مسبب محدودیت و اسارت.
 -۱۸در میان مقاص ِد زندگی ،آخرین مقصد موکشا یعنی رهایی و آزادی است .این دشوارترین مسئله زندگی
است .آزادی و رهایی به معنای از اسارت و شادی و غم در آمدن که دو روی یک سکه هستند می باشد .موکشا
شناخت حقیقت است ،ولی اگر چه بسیار ساده است اما نیاز به پرورش قدرت تشخیص ،عدم وابستگی و توانایی
در شناخت حقیقت و فرار از وسوسه های کذب و دروغ دارد.
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 -۱۹هر چیز که زاده می شود محکوم به مرگ است .هر چیز که ساخته می شود خُرد و تجزیه می گردد .اما
شما می توانید با به دنیا نیامدن از مرگ بپرهیزید .وقتی بدانید که شما آتمای نامحدود و یا ضمیر آگاهی بی
ت زاده شدن قرار نمی گیرید .این است رمز و راز .چگونه آن را
ض محدودی ِ
انتها هستید آنگاه دیگر در معر ِ
بشناسیم؟ این شناخت نتیجٔه یک روند طوالنی مدت از افزودن قوه درک و پاکسازی احساسات و انگیزه ها است.
 -۲۰هر چیزی که خداوند به شما عطا می کند در جهت خیر شماست ،برای رهایی و آزادی تان است و نه برای
سقوط و اسارتتان.
از کتاب زندگی،مرگ و آزادی

١١٨
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ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ذﻫﻦ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
مردم می گویند که خدمت به دیگران خدمت به خداوند است .این نظریه کامال صحیح است .با اینکه خدمت به
بشریت مقدس است ،اما اگراین خدمت با نیت شایسته و ایده آل توام نباشد هیچگونه بهره ای برای دیگران نخواهد
داشت ،حال هرچقدر هم که این خدمت عظیم باشد .اگر خدمت بدون ایمان و آگاهی از وجود ذات الهی و فقط
برای کسب نام ،شهرت و پاداش باشد  ،شعاری تکراری و بیهوده است .زمانی که انسان هر کاری را توام با اندیشه و
تعمق دائمی بر روی خداوند و ایمان به اینکه ذات الهی در همه افراد است انجام دهد ،آن زمان جملٔه "خدمت به
دیگران ،خدمت به خداوند است" در مورد آنها صدق خواهد کرد .چطور ممکن است ذهنی که بر روی خداوند
متمرکز نیست بتواند به خداوند خدمت کند؟ اگر تمرکز بر روی خداوند وجود نداشته باشد همه حرفها و خدمات
چیزی جز نمایش نخواهند بود و من کامال مخالف این نوع خدمات هستم .در عوض ،هر کاری که با داشتن خداوند
در ذهن و در مسیر راه حقیقت و مطابق با اصول دارما انجام شود ،خدمت به خداوند محسوب خواهد شد .هر گونه
کاری که برای کسب اسم ،شهرت و پاداش انجام گیرد ،آن خدمت به خداوند نیست.
در واقع آنان که دائما و بدون وقفه غرق در مراقبه و تعمق در ذات خداوند هستند احتیاج به انجام هیچگونه کار
و تکلیفی ندارند .نتیجه دعای آنها خود به خود دنیا را پاک و منزه می کند.
پرما واهینی

از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻻزﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ
داشتن روحیه عاری از منیت و از خودگذشتگی پایه و اساس خدمت به دیگران است .بدون از خود گذشتگی،
ت شما نوعی ریاکاری و عملی توخالی خواهد بود .این جمله را روی قلب خود عمیق و واضح حک کنید.
خدم ِ
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

١١٩
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ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻳﺪ
اگر من نشان خدمت کردن را فقط در ظاهر به لباستان نصب کنم و آن هیچ عمقی در وجود شما نداشته باشد
شما خیلی زود آن را در خواهید آورد .وقتی این نشان که ظاهری بیش نبوده است از روی لباستان برداشته شود
شما احساس آرامش خواهید کرد زیرا که از عشق ورزیدن و خدمت اجباری و تحمیلی آزاد شده اید .سعی کنید که
همواره در همه جا و همه وقت نشان نامرئی خدمتگزار خداوند را به خود نصب کنید و هر روز زندگی خود را به
عشق اهدا کنید .مانند روغن چراغ که خود را مرتبًا قربانی روشن کردن اطراف می کند .بدن را به تعظیم وا دارید،
احساسات را اصالح کرده و ذهنتان را خاموش کنید .این است مراحل بدست آوردن مقام جاودانگی.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

ﺧﺪاوﻧﺪ در درون ﺷﻤﺎﺳﺖ
خداوند در درون شماست .اوست که به شما الهام بخشیده است تا انعکاسش را در دنیای بیرونی در فرم های
مختلف و یا تصاویر ببینید .او در این فرم ها و تصاویر به در ِد دل های شما گوش می کند و شما را تسلی خاطر
می دهد .بدون چنین الهام ،تسلی خاطر و ذوقی که او از درون عطا می کند شما همه دیوانه و سرگشته می
بودید و مانند کشتی بدون سکان در میان دریایی طوفانی به هر طرف پرتاب می شدید .در قلب خود به او
بپیوندید و زمزمه های الهی را که به صورت کالم رهنمون کننده و تسلی بخش بی صدا می باشند را بشنوید .با
خداوند صحبت کنید و هر قدم را بر اساس راهنمایی او بردارید ،آنگاه به زودی با اطمینان به هدف می رسید.
تصویری را که در مقابلش می نشینید ،گل هایی که بر آن می آرایید ،سرود های حمد و ثنا که می خوانید ،عهد
و پیمان هایی که می بندید ،شب زنده داری ها ،همه این کارها برای پاک کردن قلب و برطرف کردن موانعی
ت خدای درون وجود دارند.
هستند که در مسیر شناخ ِ
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

ﻋﺸﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺎن اﺑﺮاز ﻣﻲ ﺷﻮد
وظیفه شما به عنوان خدمتکار "خود" زمانی کامل انجام خواهد شد که به درستی و بطور کامل وظیفه این
چارچوب بدنی که به شما عطا شده را با تمام قدرت و استعداد های نهانی و امکاناتش بدانید ،این چارچوب برای
گسترش و رشد عشق ،تمرین کردن عشق ،قوی کردن و سرانجام عشق شدن و با عشق یکی شدن است ،در
عشقی بیکران که همان خداوند می باشد .تمام عمر باید عشق باشید ،با عشق و برای عشق باشید .به عبارت
دیگر عشق از طریق خدمت ،به کسانی ابراز می شود که آن عشق را از شما بیرون می کشند .این عمل کمک می
کند که عشق در شما بیشتر و عمیقتر شود .داشتن دیسیپلین و نظم در خود شناسی برای گسترش چنین
عشقی طرح شده است تا قلب را آبیاری کند ،چرا که در غیر اینصورت خشک خواهد شد.

١٢٠
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ک مفهوم و هدف زندگی سرچشمه می گیرد .زمانی که این مفهوم کامال درک شد ،هر قدمی
خدمت واقعی از در ِ
صحیح و به سوی نیکوکاری برداشته خواهد شد .اگر صداقت در قلب باشد ،زیبایی در شخصیت جلوه گر می
شود ،اگر زیبایی در شخصیت باشد آنگاه هماهنگی در خانه خواهد بود ،اگر هماهنگی در خانه باشد آنگاه نظم
در میان ملل وجود خواهد داشت و اگر نظم در میان ملل بوجود آید آنگاه صلح در دنیا برقرار خواهد شد.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

این بدن ها به شما داده شده اند که توسط آن ها خداوند را بشناسید و آن ها را وقف جستجو ی الهیت و خدمت
و مراقبت از ذات الهی کنید .این تنها کاری است که می تواند تمامی خواسته ها و آرزوهای شما را ارضا کرده و
شما را از چنگال ناخوشایندی ها رها سازد.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

ﻣﻦ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ
کتاب مقدس گیتا طریقه مراقبه را با فرمول بسیار ساده و کوتاهی تدریس کرده است .من را بخاطر داشته باش
و بجنگ! نکته اصلی در اینجا جنگ زندگی است که با داشتن خداوند در ضمیر خودآگاه به عنوان ارابه ران ،می
توان به جنگ زندگی رفت .این دستور فقط برای آرجونا نبود ،بلکه این نسخه ای است برای تمام بشریت" .ذهن
را بر من ثابت نگاهدارید و سپس بجنگید .آنگاه اراده من ،اراده شماست .من دید چشمان شما هستم ،من خرد و
ن من است ،شکست و
ن من است ،قدرت از آ ِ
بینش شما هستم و من در ن َفس شما جاری می باشم .جنگ از آ ِ
ن من است .شما
ن من است ،احساس سرشکستگی از شکست از آ ِ
ن من است ،نتیجٔه پیروزی از آ ِ
پیروزی از آ ِ
"من" هستید و "من" شما هستم ".این طریقٔه مدیتیشنی است که هویت انفرادی و تفاوت ها را از بین می برد.
مرا همواره به یاد داشته باشید .بین عمل باژان خواندن ،عمل غذا خوردن و عمل ستایش کردن تفاوتی قائل
نشوید چرا که هر عملی ستایش خداوند است ،زیرا خداست که غذا می دهد  ،خداست که غذا می خورد تا برای
انجام وظایف الهی اش نیرو کسب کند .تمام لحظات با ارزش هستند ،زیرا توسط خداوند داده می شوند ،مصرف
می شوند و شارژ می گردند .اوست که طرح می کند و انجام می دهد .وقتی هر نفس آغشته به خداوند باشد،
ن شماست.
شما قادر به بدست آوردن و یکی شدن با او هستید .قدرت و بزرگی از آ ِ
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت

ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻲ
هر روز به محض بیدار شدن باید از خود سوال کنید که هدف از آمدن من به این دنیا چیست؟ وظایف من
چیست؟ کشمکش زندگی مرا برای کدامین پیروزی آماده می کند؟ باالترین پیروزی که من برای آن تقال می
کنم چیست؟
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد هفت
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در کتاب پراشانتی واهینی گفته می شود که معنی سکوت چیست؟ سکوت ،بستن دهان نیست بلکه منظور رفتن به
ماورای نفوذ ذهن و حواس و قرار گرفتن در الهیت که هویت اصلی شخص می باشد ،است .شادی همان صلح و
آرامش مداوم است .زمانی که ذهن از تعقیب دنیای بیرون صرف نظر می کند زبان نیز ساکت می شود و بقیه حس
ها بدنبال آن خاموش خواهند شد .این سکوت ،ناب و حقیقی است.
این مرحله با کالم قابل توصیف نیست و نمی توان به دیگران گفت که اینگونه و آنگونه است .این مرحله باید تجربه
ت صلح ،آرامش و
شود .سکوت به معنی ذات الهی است که ماورای تمام اینهاست .کسی که به آن دست یابد در نهای ِ
شادی خواهد بود .هنگامی که فعالیت های ذهن ساکن شوند و ذهن در ضمیر بیرنگ براهما لنگر اندازد ،انسان در
ذات الهی غوطه ور خواهد شد و آن شخص به دنیا بی توجه بوده و آن را از راه دور نظاره می کند .این تنها راه غلبه
کردن بر دنیای بیرون است .چنین شخصی از چنگال ذهن که مرتب ًا باعث تردید ،گول خوردن و دوگانگی و باعث
دوری فرد از آتما )ذات الهی( خودش می شود ،فرار خواهد کرد.
ذهن وسیله اولیه ای است که باید پاک و خالی از غبار و زائده های دنیوی شود تا به سمت شکوه اولیه خود بتابد.
ذهن نباید متزلزل ،تحریک و یا حتی به کار افتد ،زیرا در غیر این صورت دنیا چند برابر و در فرم های مختلف به نظر
خواهد آمد .زمانی که ذهن ساکن است آرامش انسان را در بر می گیرد و او در شادی و شکوه غوطه ور خواهد شد.
این مرحله همچنین نیستی مطلق نامیده می شود.
امیدوارم همه جویندگان با به کار بردن روش های داده شده و کوشش مداوم در زندگی شان موفق به آگاهی و
درک ذات الهی در وجود خود شوند و ذهن خود را از دنیا دور نگهدارند .مرتب ًا در آتما )ذات الهی( خود تعمّق کنند،
آرامش ذهن بدست آورند ،از هر گونه ارتباط با گرایش های دنیوی خودداری کنند ،خود را با شادی و خوشی آغشته
کنند و خود را بدون هیچ شکی همان یگانه بدانند.
این مرحلٔه بی عالقگی نشان دادن به دنیا است ،حال و احوال کسی است که حقیقت را بدست آورده است .برای
چنین شخصی هیچ گونه مسئله ای وجود نخواهد داشت و هر آنچه وجود دارد ،هستی خودش است .آنها هیچ درد و
رنجی ،هیچ شک و تردیدی و یا حواس پرتی ندارند زیرا آتما )ذات الهی( خالی از همٔه اینهاست.
آنچه که انسان را از بقیه موجودات متمایز می کند قوه تشخیص و تمیز دادن است .بنابراین تمام وظایف دنیوی باید
انجام شود و برای انجام آنها باید از این قدرت استفاده شود .دو عامل هستند که باعث ایجاد مانع در این راه می شوند:
اول جهالت و نادانی انسان ها است که آنها را به سستی و بیهوده زندگی کردن وا می دارد .دوم معلمان روحانی و
فلسفٔه تارک دنیا شدن است .اولین گروه ،اگر چه از فعالیت های حواس پنجگانه خود داری می کنند ولی هنوز قادر به
بازگیری ذهن نبوده و دائمًا در ذهن مشغول انجام کارهایی هستند .بنابراین عدم فعالیت آنها بیهوده و غیر واقعی است.
١٢٢
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ک دنیا درباره انجام و سرانجام )کارما( بحث می
معلمین فلسفه تار ِ
کنند .آنها معتقد هستند که چون انجام دادن هرکاری دارای
نتیجه خوب یا بد است ،بهتر است از انجام هر کاری در دنیا
خودداری کرد .در کتاب مقدس گیتا ،کریشنا راه گرفتن ثمره
خوب از انجام کار )کارما( و جلوگیری کردن از نتیجه بد را نشان
داده است .طرفداران فلسفه تارک دنیا معتقد هستند که برای هر
کاری نتیجه ای وجود دارد ،آنها می گویند این خوب ،بد ،درد و یا
خوشی است که انجام دهنده را به بهشت -جهنم و یا بازآمدن به
این دنیا وادار خواهد کرد .جواب گیتا در مورد این نظریه چنین
است :انجام وظایف دنیوی توام با در نظر داشتن ثمره و نتیجٔه آن
کار ایجاد اسارت می کند .انجام کار بدون توقع از ثمره و بهره،
ایجاد آزادی خواهد کرد .کما اینکه شخص حتی بعد از رسیدن به
آزادی وظایف خود را انجام می دهد .زیرا نتیجٔه آن کارها بهبود و
کمک به بشریت خواهد بود .از طرفی تمام اعمال شخص آزاد شده
به صورت اتوماتیک و خودکار منفعت بشری خواهد داشت .به هر حال کارما باید به عنوان وسیله ای در جهت امنیت
ح بدست آمده وارد عمل شود.
صل ِ
براستی که شیرین تر از همه شیرینی ها ،فرخنده تر از همه خجستگی ها و مقدس ترین مقدسات یاد و ذکر نام
ل دنیاست را رها کنید و از معاشرت با کسانی که با خصوصیات
خداوند است .دوستی با آنانی که ذهن شان مشغو ِ
شیطانی آلوده اند ،خودداری کنید .از انجام هرگونه کار غلط جلوگیری و جویای معاشرت با اشخاص خردمند و صالح
باشید .به آن یگانه ذات پاک خداوند پناه ببرید که کاملترین فرم آرامش و شادی در آگاهی می باشد .خداوند در
درون همه وجود دارد بنابراین در درجه اول باید در راه عشق و سپردگی و ستایش خداوند شدیدًا کوشش شود تا
شادی واقعی و آگاهی کامل از حقیقت بدست آید.
دنبال کردن خوشی های کوتاه مدت دنیوی چه سودی دارد؟ خداوندی را که در عمق قلب شماست ستایش کنید.
نزدیکترین دوست به شماست ،نزدیکتر از پدر ،مادر و حتی معلم شماست .قلب خود را به او تسلیم کنید .این تنها
آرزوی خداوند است ،این تنها راه رسیدن به اوست ،نه با تحصیالت باال ،نه با بستن عهد و پیمان و نه با تشریفات
مذهبی رنگارنگ.
بنابراین بخاطر آوردن اسم خداوند را با عشق و سرسپردگی در تمام اوقات و شرایط تمرین کنید .تکرار نام خداوند
مانند صاعقه ای است که بر کو ِه گناهان خورده و آن را خاک می کند .این بهترین درمان برای بیماری کشندٔه
وابستگی به دنیاست .مطمئنا ذکر نام خدا شما را در صلح و آرامش غرق خواهد کرد.
ذکر مکرر نام خدا و عشق ورزیدن به فرم و اسم او با تمام وجود الیق دریافت لقب سرسپرده است .سرسپرده به
معنی باالترین و پاک ترین عشق برای خداوند است .هر کسی می تواند آنرا بدست آورد .درهای عشق و سرسپردگی
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به خداوند بر روی همه باز است .تنها گذرنامٔه الزم عالقه برای داشتن آزادی است زیرا عالقه و اشتیاق برای بدست
آوردن آزادی ،انسان را به آنچه که حق مسلم او است خواهد رساند.
البته این عالقه زمانی ظاهر می شود که انسان به شکوه و عظمت خداوند و همچنین واقعیت ذات او که در همه
موجودات ظاهر است و بر همه چیز قادر و در همه جا حاضر است ،پی می برد .کسی که در عشق طبیعت غوطه ور
باشد و همیشه با خداوند باشد ،بدون شک آزاد خواهد شد.
معنی "شناختن خدا چیست؟" آن به معنی عشق ورزیدن به خداست .خرد بدون عشق و سرسپردگی ،ایجاد تنفر می
کند و اینگونه خرد به قدرت ختم شده و از آن قدرت به طریق منفی استفاده خواهد شد .اینگونه آگاهی لیاقت نام خرد
و آگاهی را ندارد ،بلکه نوعی جهالت است .فقط از راه عشق و سرسپردگی است که خرد میسر شده و ریشه می دواند.
نشانه یک انسان خردمند چیست؟ عشق است .عشقی که مرتب گسترش می یابد .وقتی باکتی یا سرسپردگی و یا به
عبارتی دیگر عشق به خداوند طلوع می کند جهالت رفته رفته ناپدید می شود .سرسپردگی و نفرت همزیستی ندارند
بلکه متضاد هم هستند .در حالیکه طبیعت سرسپردگی و عشق یکی است.
عشق انسان دنیوی فقط به ظواهر و مادیات هجوم آورده در حالیکه همان عشق زمانی که فرم سرسپردگی به خداوند
را به خود بگیرد باعث رساندن فرد به درک و آگاهی از خداوند می شود.
میوه های عشق و سرسپردگی هیچگاه از بین نخواهند رفت .آنها ابدی هستند .آزادی همیشگی است و پایانی ندارد.
براستی که عشق و سرسپردگی تکنیک و روش واقعی برای آزادی انسان است .این نوع تمرین عالی ترین است و
تکنیک های دیگر بر اساس آن ساخته شده است.
عشق و خرد مانند یک جفت گاو نری هستند که گاری را به دنبال خود می کشند .هر دو گاو باید با هم گاری را
بکشند .هرکدام باید سرعت خود را با دیگری تنظیم کرده و با کمک به یکدیگر بار را سریع حمل کنند .خرد باید به
رشد عشق و سرسپردگی کمک کرده و عشق و سرسپردگی به گسترش خرد کمک کند.
خرد ،الزمه عشق و سرسپردگی و یکی از اجزاء ترکیب کننده آن است .عشقی که متمرکز بر خداوند باشد سودمند
ترین است .این عشق انسان را اسیر زمین و دنیا نخواهد کرد و مهم ترین راهنما در طی راه رسیدن به آزادی است.
عشق به خداوند شخص را از کلیه اسارت ها و دلبستگی ها خود به خود نجات می دهد و او فقط باید از نزدیکی به
افرا ِد شیطان صفت دوری کند.
پیروان راه سرسپردگی باالتر و خوشبخت تر از پیروان راه خرد اعالم شده اند .پیرو راه عشق و سرسپردگی از یک
یوگی و یا تارک دنیا و حتی سالکانی که در راه انجام وظیفه در دنیا می باشند ،بهتر است .به همین دلیل کریشنا
طریقه زندگی یک یوگی )زندگی در سادگی ،بدون وابستگی و با یاد خداوند بودن( را به آرجونا توصیه کرد :در میان
یوگی ها ،آن کسی که با پشتکار بر روی "خود"ی که با خداوند یکی شده است مراقبه کند حقیقتا به باالترین درجه
سرسپردگی نائل آمده است.
پراشانتی واهینی
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بابای عزیزم،
شما از سی و یک سال پیش در زندگی من بوده اید و مطمئن هستم تا ابد با من خواهید بود .بسیار مشکل است که
بتوانم تاثیر تعلیمات شما و حضور تان را در قلبم و در زندگی ام بر روی کاغذ بیاورم .برای اینکه لحظه ای در زندگی ام
نبوده است که شما مرا راهنمایی نکرده باشید .حقیقتا من نمی دانم که زندگی ام بدون راهنمایی ،آگاهی ،حقیقت و
عشق شما چه معنی و مفهموی می داشت .من چقدر سعادتمند هستم که در تمام طول عمرم شما در کنار من هستید.
عشق شما به من یاد داد تا بتوانم کسانی که به زندگی ام می آیند را در عشق شما سهیم کنم.
من نمی دانم چه کار درستی در زندگی گذشته ام انجام داده ام که اکنون الیق دریافت چنین تعلیمات واالیی هستم .من
می گذارم که آتش پیام شما همواره در وجودم تا ابد روشن بماند.
من در آرامش هستم ،رحمت شما را احساس می کنم و می دانم که ما همه یکی هستیم .مرسی برای رحمتی که بوسیلٔه
تعلیمات تان به من عطا کردید.
با عشق بدون شرط ،پسر کوچکی که با عشق شما مانند غنچه ای شکوفا شد ،آزادی پیدا کرد و مردی سرسپرده شد.
با عشق ابدی،
الهام
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ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻫﺴﺘﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ
ساده و با خلوص نیت باشید ... .برای ارائه باران رحمت ،من فقط پاکی قلب را می خواهم .هرگز فاصله ای بین من و خود
قرار ندهید؛ رابطه تشریفاتی گورو و شاگردی را به میان نیاورید .حتی تفاوت طبقاتی میان خداوند و مرید و میان من و
شما وجود ندارد .من نه گورو هستم و نه خدا؛ من شما هستم و شما من هستید ،این حقیقت است .هیچ فرقی میان ما
وجود ندارد .آن چه هم که به نظر می آید ،یک توهم است .شما امواج هستید؛ من اقیانوس هستم .این را بدانید و آزاد
باشید .الهی باشید.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۷

ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از آﺗﻤﺎي درون اﺳﺖ
بدون اعتماد به خود ،هیچ موفقیتی امکان پذیر نیست .اگر شما اعتماد به قدرت و مهارت خود داشته باشید ،می توانید به
هسته و چشمه های شجاعت درون دست یابید و خود را به سطح باالتری از شادی و صلح ببرید .زیرا اعتماد به خود از
طریق آتما یا )ذات الهی( بوجود می آید ،که همان واقعیت درونی خود شماست .آتما صلح است ،آتما شادی است ،آتما
قدرت و استحکام است ،آتما خرد و آگاهی است .بنابراین همه ابزارها و تجهیزاتی را که به کار می بندید از آتما برمی
خیزد و برای پیشرفت معنوی تان است.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۶

ﺷﻤﺎ آﺗﻤﺎ )ذات اﻟﻬﻲ( ﻫﺴﺘﻴﺪ
نخست ،متقاعد شوید که شما آتمای )ذات الهی( کیهانی و جاودان هستید .این موضوع هر تمرین معنوی )سادانا( را
آسان خواهد کرد .در عوض ،اگر این توهم ،که شما بدن ،حواس و یا فقط یک فرد مطلق و یا یک شخص هستید را
بپذیرید و با خود حمل کنید ،هر تمرین معنوی مانند میوه ای پوسیده و فاسد خواهد بود که هرگز رشد نکرده و تبدیل
به میوه ای رسیده نمی شود و بنابراین میوه شیرین صلح را حتی در پایان زندگی های متعدد هم نمی توانید برداشت
کنید .برای اینکه خود را به عنوان تجلی صلح تجربه کنید ،باید ایمان داشته باشید که شما مظهر آن یا تجلی آن هستید.
این نظریه و تئوری که شما بدن و حواس هستید را رها کنید .این رها کردن رفته رفته به از دست دادن گرایش های
قدیمی منتهی می شود .وقتی که گرایش های قدیمی ناپدید شدند ،شما تسلط بدست آورده و به صلح می رسید.
پراشانتی واهینی

"ﺧﻮد" ،ﺧﺪاﺳﺖ
زندگی بشر انعکاس وسیعی از الهیت است ،نه چیز دیگری" .خود" درونتان خدا است .چرا شما باید در جایی دیگر خدا را
جستجو کنید؟ معنای برهمن "خود" است .هنگامی که شما احساس بدن ،حواس ،ذهن و عقل و هوش را رها کنید ،آنچه
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که باقی می ماند حقیقت مطلق است .بدن یک جامه است ،بدن مانند لباسی است که پوشیده اید ... .چون شما الهیت را
در زندگی بشری فراموش می کنید بنابراین چیزهایی که در جای دیگر اتفاق می افتند را باور می کنید و توسط جهالت
و نادانی احاطه می شوید  --شما خودتان را در معرض هر گونه بدبختی ،رنج و محنت و نگرانی قرار می دهید .این نگرانی
ها برای انسان طبیعی نیستند ،آنها توسط شخص انسان آورده شده اند.
نشریه ساتیا سای ،پاییز ۹۳

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻳﺪ
معنویت به معنی ادغام شدن با خداوند است .شما با خداوند تفاوتی ندارید .شما خدایید و خدا شماست  .اگر به طور
جدی و محکم به این باور ایمان آورده باشید ،نیازی به انجام سادانا و یا تمرین های معنوی دیگری ندارید .البته برخی از
مردم طوطی واری تکرار می کنند" :من و خدا یکی هستیم" اما آنها در زندگی آن را تمرین نمی کنند .این داستان
کوتاهی برای نشان دادن همین موضوع است .یک گورو دعای ") “ ham – Sivoمن شیوا هستم( را به یکی از
شاگردانش داد و به او گفت که این دعا به معنی "من شیواهستم" می باشد .همانطور که او در حال خواندن دعای )شیوا
– َهم ،شیوا – َهم( بود ،یکی از دوستان او آمد و در مورد معنای دعا سوال کرد .بعد از آنکه او معنای دعا را توضیح داد،
دوستش از او پرسید" :اگر شما شیوا هستید ،پس پارواتی )همسر شیوا( با شما چه نسبتی دارد؟" پاسخ فوری شاگرد این
بود که " :باشد که خداوند جرم من را ببخشد! الهه پارواتی نسبت به من بسیار برتر و باالتر است و او سزاوار آن است که
من او را پرستش و عبادت کنم ".نکته قابل توجه در اینجا این است که اگر شاگرد ایمان واقعی و اعتقاد راسخ به دعای "
شیوا -هم" داشت نشانگر این بودکه فقط یک خدا وجود دارد و تمام نام ها و فرم های خدایان و افراد جهان متعلق به او
می باشند .پس پاسخ صحیح به سوال دوستش می توانست این باشد که "من خود پارواتی هم هستم ".اما در عوض آن،
پاسخ اشتباه او به باورها و رسم و رسومات میان رابطٔه زن و شوهری مربوط می شد .بنابراین اگر شما به خداوند به
صورت دنیایی و در غالب روابط فیزیکی مانند مادر ،پدر و غیره فکر کنید چنین پیچیدگی و مشکالتی بوجود می آیند .به
جای آن شما باید ایمانی داشته باشید که بر یگانگی استوار باشد و بر این گفته پایبند باشد که "من تو هستم ،تو من
هستی ،ما دو تا نیستیم ،ما یکی هستیم ".این است آزادی واقعی که درون ذات شماست.
باران های تابستانی ۱۹۹۰

ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
اما اگر شما واقعا می خواهید خداوند را به معنای واقعی درک کنید ،چیزی به اسم ستایش کردن خدا وجود ندارد .نه
خداوند آن ستایش را دریافت می کند و نه شما می توانید آن را به خداوند بدهید .اگر شما بسیار عالقمند به ستایش
کردن هستید ،بهترین کار این است که خودتان را ستایش کنید .خدایی که در شما نیست ،پس کجا است؟ اگر شما به
دنبال فاصله بین خود و خدا می گردید ،فاصله ما بین شما و خودتان؛ فاصله بین شما و خداوند است .فاصله مابین شما
و خداوند همان فاصله بین شما و خودتان است .اگر شخصی از خودش احساس دوری کند ،پس خدا از او دور شده است.
بنابراین ،شما به خودتان نزدیک شوید .آنگاه الهیت را به معنای واقعی درک و تجربه خواهید کرد.
سخنرانی ساتیا سای بابا ،نوامبر  ،۱۹۸۷ادوایتا از طریق خدمت ،شماره ۲
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ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻲ وﺟﻮد دارد
وقتی هیچ چیز دومی وجود ندارد ،چگونه سوالی از آزادی یا اسارت
بوجود می آید؟ پس مفاهیم آزادی و اسارت زاییده ذهن خود شما
هستند .ما تنها زمانی به ماه توجه می کنیم که خورشید وجود نداشته
باشد .چرا ما به ماه زمانی که خورشید وجود ندارد ارزش می دهیم؟ ماه
هیچ شکوه و درخششی از خود ندارد .درخشش آن تنها به دلیل انعکاس
اشعه های خورشید است .به همان نسبت ،وقتی که ما خورشید خودمان
را نمی بینیم ،به ماه ذهنمان ارزش می دهیم .کتاب مقدس وداها بیان
کرده است که ذهن بازتابی از ماه می باشد .بنابراین ما با اختصاص دادن
زمان بیشتر و توجه به ذهن ،آن را گرامی می داریم و تغذیه می کنیم چرا که هنوز خود را در معرض "خود" کاوی قرار
نداده ایم .تنها زمانی که شما با ذهن هستید ،همه تفاوت ها را مشاهده می کنید مانند تفاوت میان معنوی و غیر معنوی
 ،مقدس و دنیایی ،آزادی و اسارت ،زن و مرد ...،تمام دوگانگی ها در ذهن خلق شده اند.
باران های تابستانی ۱۹۹۱

ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻲ
تا زمانی که فکر کنید چیزی باالتر از " خود" شما وجود دارد ،در سرازیری جهل و نادانی به سر می برید .اعتقاد به وجود
چنین قدرتی زاییده ذهن شما است .در جهان چیزی باالتر از ذات الهی وجود ندارد.
ساناتانا ساراتی ،جلد  ، ۳۳شماره ۹

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ و اﻟﻬﻴﺖ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ
این مجموعه بدن ،ذهن و حواس هستند که شما را از شناخت الهیت ذاتی خودتان منع می کنند .شما اینگونه خود را می
پوشانید .شما از طریق بدن و ذهن مسبب اسارت خودتان هستید .هنگامی که ماهیت پیچیده بدن و ذهن را درک کنید ،ذات
واقعی خود را تشخیص داده اید .تنها کافی است این اعتقاد که شما و الهیت یکی هستید را در خودتان گسترش دهید .از
طریق عشق ،ایمانی استوار را در این یگانگی الهی پرورش دهید .عشق شما را به سمت خودشناسی هدایت می کند.
شما خود را در هر جا که هستید و یا در هر کاری که انجام می دهید ،به عنوان ابزاری الهی در نظر بگیرید و بر اساس آن
عمل کنید .الزم نیست که تمام سال را برای به جا آوردن مراسم گوروپورنیما )روز جشن معلم در هند( صبر کنید .تصور
کنید که هر لحظه ای از زندگی شما برای تقدیم و تعهد به خداوند در نظر گرفته شده است .این راه تجربه کردن الهیت
در همه زمان ها و در همه مکان ها است .این یک اصل درست است .خدمت به همه و عشق به همه .شدیدا معتقد باشید
که الهیت در همه وجود دارد و به طور مداوم رفتارتان بر اساس این باور باشد .تنها با تمرین های مداوم می توانید این
نگرش مقدس را گسترش دهید .خود را از اعتماد به نفس لبریز کنید و آن را به الهیت تقدیم نمایید چرا که او منبع
اصلی تمام آن چه که هستیم و آن چه که داریم ،می باشد.
ساناتانا ساراتی ،جلد  ،۳۳شماره ۸
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دو ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ وﺟﻮد دارد
دو نوع خود در همه وجود دارد  --خودی که با ذهن مرتبط است و "خود"ی که در ارتباط با آتما )ذات الهی( است.
ضمیر آگاهی آتما همان "خود" واقعی است .هنگامی که این "خود" به اشتباه با ذهن ربط پیدا می کند ،به منیت تبدیل
می شود .وقتی که "خود" با آتما )ذات الهی( ارتباط برقرار می کند ،شادی و رحمت خدایی تجربه می شود .آنگاه خود
انفرادی متوجه می شود که ضمیر آگاهی کیهانی "یک" است ،هر چند که ممکن است با نام های مختلف نامیده شود.
وقتی که هم هویت شدن با بدن در شما از بین برود ،شما ضمیر آگاهی کیهانی را در درون خواهید داشت .بدون این
ضمیر آگاهی تمام تمرین های معنوی بی فایده است.
ساناتانا ساراتی ،جلد  ،۳۳شماره ۸

"ﻣﻦ ﺑﺪن و ﺣﻮاس ﻧﻴﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن آﺗﻤﺎ )ذات اﻟﻬﻲ( ،ﻣﻤﻠﻮ از رﺣﻤﺖ و ﺷﺎدي ﻫﺴﺘﻢ"
فقط زمانی که شما بر این اعتقاد استوار شوید که من بدن و ذهن نیستم ،آنگاه حواس پنجگانه ،احساس رنج و عذاب را
متوقف خواهند کرد .چنین درکی فقط از طریق کَندوکاو ،تعمق دائمی بر روی این که شما چیزی غیر از "آتما" نیستید و
می توانید از محدودیت های انسانی فراتر رفته و تحت هر شرایطی "ذات الهی" را تجربه کنید ،امکان پذیر است.
باران های تابستانی ۱۹۹۰
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واقعیت شما آتما )ذات الهی( است .تنها هدف زندگی انسان تفکر در واقعیت آتماست ،مانند رابطه دریا و امواج،
کلیه فعالیت های دیگری که در رابطه با اشخاص و موجودات دیگر انجام می گیرد همگی جزئی و ناچیز هستند.
انسان دارای دو هدیه ویژه است :قوه استدالل و قوه تجزیه و تحلیل .این هدایا را برای کشف حقیقت خود که
همان حقیقت دیگران و یا حقیقت هرچیز دیگری است به کار برید .همه کشورها بر روی یک کره زمین بوجود
آمده و حمایت شده اند ،همه از یک خورشید گرما می گیرند ،همه چیز از یک اصل الهی الهام می گیرد و همه
با یک علت درونی برانگیخته می شوند .قؤه نیروی درونی در همه یکی است .کتاب مقدس وداها اولین شهادت
ف اصول اتحاد در عالم خلقت و نبض برقرار کنندٔه رابطه با حقیقت
دهنده برای پیروزی انسان بر نفس و کش ِ
یگانه است .وداها اعالم کرده

اند که خداوند واقعیت

درونی تمام موجودات است.

خداوند همه چیز را دربردارد

و همه چیز خداوند است.

تجلی الهی در همه وجود

دارد مانند جریان برق که

المپ را در رنگها و با قدرت

ولت های مختلف روشن می

کند .همان خداوند در درون

همه بدون در نظر گرفتن

گ پوست ،عقیده ،قبیله و
رن ِ

مملکت می درخشد .این

ن زنده کننده و محرک،
جریا ِ

در همه المپ ها وجود دارد.

خداوند زنده کننده و محرک

همه چیز است .آنان که

دوگانگی ها را می بینند

فریب خورده اند و در تعصب،

خودخواهی ،نفرت و کینه

توزی سردرگم هستند .عشق

همه را به عنوان یک خانوداه

الهی می بیند .چگونه این

اصول آتما )ذات الهی( ،خود

را در انسان نمایان می سازد؟

در فرم پرما که همان عشق

است! عشق ،زیربنا و بنیادی

است که انسان را حمایت

می کند و به او قدرت می دهد که به جلو گام بردارد .بدون عشق ،انسان مانند کوری در جنگل تاریک و
وحشتناک است .عشق نوری است که راه انسان را در بیابان زندگی روشن و هدایت می کند .کتاب مقدس وداها
چهار هدف برای انسان اعالم کرده است یا بهتر بگویم ،دو جفت هدف .یک جفت دارما -آرتا است یعنی
انسانیت–ثروت یا به عبارتی بدست آوردن وسایل رفاه و زندگی از طریق اخالقی و درست؛ و جفت دوم کاما–
موکشا یعنی خواسته– آزادی که به معنای بدست آوردن آزادی از طریق تجربه دوگانه درد و لذت و خواستن آن
آزادی نهایی و نه چیزی کمتر از آن گنج گران بها می باشد .تمام این اهداف بوسیله عشق قابل دستیابی
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هستند .عشقی که بر مبنای حقیقت ،درستکاری و صلح و تعادل باشد .کتاب مقدس وداها به بشریت می آموزد
که بدست آوردن ثروت باید ازطریق دارما )درستکاری( بدست آید .کمتر کسی این درس را با گوش جان می
شنود و بنابراین ثروت بدون رعایت اصول درستکاری فقط بر روی هم انبار می شوند .کتاب مقدس وداها می
گوید تنها خواسته بشر باید رسیدن به آزادی باشد .این درس مورد بی توجهی قرار می گیرد و در نتیجه بشر
خود را غرق در طوفان خواسته ها می کند .برآوردن خواسته ها ،رفع تشنگی عمیق آنان را نخواهد کرد .یک
ی موجود در دنیا،
ب شدید و وحشت و خستگ ِ
زندانی چگونه می تواند آرزویی بجز آزاد شدن داشته باشد؟ اضطرا ِ
نتیجه غرق شدن در خواسته های دنیوی است.
بدن انسان که سرشار از استعدادهایی است که قادر به انجام کارهای گوناگون می باشد ،هدیه خداوند به هر یک
ی همیشه متالطم و متغییری که بین تولد و
از شماست .این بدن باید به عنوان یک قایق برای گذشتن از دریا ِ
مرگ ،بردگی و آزادی وجود دارد ،استفاده شود .تا مادامی که دارای سالمتی بدنی و روحی کامل هستید به این
وظیفه مهم و اصلی آگاه شوید .تا مادامی که دارای قوه تشخیص سالم هستید بر این وظیفه مهم آگاه شوید .در
به راه انداختن این قایق تامل نکنید ،زیرا ممکن است به زودی غیر قابل استفاده شود .ممکن است که با بیماری
مستهلک شود و مجبور باشید که تمام توجه خود را صرف رسیدگی به آن کنید .به شادی غیر قابل قیاسی که
هنگام رسیدن به ساحل آزادی در درونتان می جوشد ،بیاندیشید .بر روی آب های متغییر سامسارا بی خطر موج
سواری کنید .فقط یک نظاره گر و شاهد باشید .به دنبال میوه اعمال خود نباشید ،نتایج تمام اعمال را به
خواست خداوند واگذار کنید .او انجام دهنده است ،شما فقط یک وسیله هستید .راه هایی را که آخر و عاقبت
آنها به خیر هستند دنبال کنید .هدف های مطلوب و واال داشته باشید ،لذایذ دنیایی فریب دهنده و ناچیز
هستند .انسان های خود شناخته دیسیپلین و روش هایی را کشف کرده اند که اگر آنها را دنبال کنید شما را از
هر گونه شکست ،پیروزی ،از دست دادن و بدست آوردن مصون می دارند .آنها را بیاموزید ،بکار ببندید تا
آرامشی پایدار در خود برقرار کنید.
اینگونه آموزش های ذهنی باید در خانه ها و مدارس توسط والدین و معلمان با پشتکار کامل ،داده شود و البته
جوانان نیز باید خود را با مراقبه و ذکر نام خداوند برای این تمرینات آماده سازند .در هر خانه باید وقت معینی
ن کتاب های روحانی و ذکر نام خدا در نظر گرفته شود .والدین و بچه ها باید در کنار
در صبح و شب برای خواند ِ
هم در تجلیل خداوند آواز بخوانند .در واقع تمامی اوقات انسان باید وقف خدا باشد .در ابتدا می توان چند دقیقه
در روز را برای ستایش شکوه خداوند و عمق آن شکوه اختصاص داد .بتدریج وقتی که شیرینی این کار به قلب
ف آن می کنید و بیشتر و بیشتر احساس رضایت می کنید .هدف زندگی،
شما نشست ،بیشتر و بیشتر وقت صر ِ
ق همه انسان هاست که به این کمال مبارک دست یابند .شما حقیقت
زندگی کردن در خداوند است .این ح ِ
هستید ،این باور را از دست ندهید ،خود را کم مَشمارید .شما الهی هستید ،هر چقدر هم که از مرحله انسانیت
به مرحله حیوانی و یا حتی پایین تر تنزل کنید.

١٣٢
نشریه مرداد ماه ۱۳۹۰

عشق را در خود گسترش دهید ،همه را در عشق سهیم کنید .چگونه می توان به یک شخص کمتر از دیگری
عشق داد زمانی که هر دو مانند خودتان هستند؟ اگر پایه و اساس الهیت را از یاد ببرید ،تنفر جوانه می زند و
ک حسادت باز می شود .اگر خود و یا آتما )ذات الهی( را در همه ببینید ،عشق جوانه می زند و صلح مانند
کُال َه ِ
شبنم فرود می آید .شما تجلی عشق هستید... .
ش روز افزون آن تاللو باشم .من
من آمده ام تا شعلٔه عشق را در قلب های شما روشن کنم و نظاره گ ِر درخش ِ
نیامده ام تا در مورد دین بخصوصی مانند دین هندو صحبت کنم .من نیامده ام تا برای فرقه و عقیده خاصی
ب گروه و یا
تبلیغ کنم ،من برای جمع آوری پیرو و برای هیچ خط مشی خاصی نیامده ام .نقشه ای برای جل ِ
اُمتی هم ندارم .من آمده ام تا در مورد این ایمان واحد و همگانی ،این اصل الهیت ،این راه عشق ،این
درستکاری در عشق ،این وظیفه عشق و این تعهد به عشق برایتان بگویم.
ن لذایذ
ن غرور و منیت و دنبال نکرد ِ
تمام مذاهب ،یک اصل را تعلیم می دهند ،و آن با افکار نرفتن ،از بین برد ِ
پوچ دنیوی است .هر مذهبی به انسان ها می آموزد که چگونه خودستایی و غرور را در خود از بین ببرند ،باور
داشته باشند که قلب ها فقط توسط یک خدا به هیجان در می آیند ،تمام مذاهب یک خدا را تجلیل می کنند،
تمام اسامی خداوند در زبان ها و فرم های مختلف به یک خدا تعلق دارند .بهترین نوع ستایش خداوند از طریق
عشق است و این پیغامی است که من آورده ام .پیغامی که امیدوارم در تمام قلب ها ریشه کند.
عشق را در خود پرورش دهید ،با عشق زندگی کنید و عشق را گسترش دهید که این باالترین و مفید ترین
تمرین برای رستگاریست .هنگامی که نام خدا را در حالیکه عظمت ،شکوه ،شفقت و حضور او را به یاد می آورید
ذکر می کنید ،عشق در شما گسترش پیدا می کند ،ریشه های آن عمیقتر و عمیقتر می رویند ،شاخه هایش
آنقدر به اطراف گسترده می شوند تا پناهگاهی لطیف برای دوست و دشمن ،هموطن و بیگانگان باشند .هر اسمی
از خداوند را که به دلتان می نشیند انتخاب کنید ،هر فرمی از او را انتخاب کنید و هر روز که با روشنایی
خورشید تابان بیدار می شوید ،نام خدا را ذکر کنید و بر روی فرمی که انتخاب کرده اید مدیتیشن کنید .آن اسم
و فرم را در کارهای روزمره تان به عنوان همدم و هادی و نگهبان خود یاد کنید .در پایان روز سپاسگزاری و
قدردانی خود را با تعظیم به آن فرم و نام برای بودن در شما ،در کنار شما ،با شما ،روبروی شما و پشت شما در
تمام طول روز ،ابراز کنید .اگراین روش را دنبال کنید هیچگاه شکست نخواهید خورد.
ساتیا سای صحبت می کند ،جلد ۶
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