




  

  

    
    

    





  

يما ساپر  
  

ي در فرم شاكتي ظهور ما ساپر

سته براي كاميابي خواهد كرد. او پيو

و و بهبودي دنيا فعاليت خواهد كرد 

عشق، شادي، صلح و آرامش و حسن 

نيت را برقرار خواهد ساخت. اسم و 

دنيا خواهد مختلف شهرت او به نقاط 

 رسيد. او گوروي كيهاني خواهد

بود، معلم دنيا، رهبِر رهبرها. در 

دوره چهارم يوگا، قبل از كالي يوگا 

بود. او آنها را در اداره و حكم فرمايي قلمرو پادشاهي  در دين هندو، كريشنا مشاور و رفيق پانداواها

ي نيز همين خواهد ما ساخت. كار پرمي آمو هدايت و راهنمايي مي كرد و به پيروانش حقيقت الهي را

صداي او به تمام دنيا خواهد رسيد. او رسميت كيهاني خواهد داشت و پيروان كيهاني پيدا خواهد  بود.

  سوي حقيقت، عشق و صلح و آرامش هدايت خواهد كرد.ه كرد و مستقيما دنيا را ب

  آمريتا وارشيني، شري ساتيا ساي بابا
  

  

  

 ا: شاهدشیو �

قدرت حرکت: شاکتی �



        فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

  ۱  واقعی عشق
  ۲  بدون دوگانگی خرِد

  ۴  طبیعت آواتار
  ۵  منازنینی بابا

  ۶  شما فقط شاهد همه چیزید
  ۸  تولد برای خدمت

  ۱۳  خودتان را سرزنش نکنید
  ۱۴  مرسی شری ساتیا سای بابا

  ۱۵  عزیزانم (نامه ای از بابا)
  ۱۶  وجود دارد و نه دو هستی فقط یک

  ۱۷  جاودانه هستیدشما ترس نداشته باشید 
  ۲۱  داشته باش ایمان

  ۲۲  معجزات و بازی های الهی بابا
  ۲۴  تعلیم با عشق

  ۲۵  ارزش های انسانی
  ۳۳  سرعت عشق

  ۳۴ تدریس ارزش های انسانی
  ۴۰  فقط سکوت، خداوند را نشان می دهد

  ۴۱  مراقبه در درگاه الهی
  ۴۳  رفیق من، "خدا"

  ۴۴  بپذیرید (نامه ای از بابا)عزیزانم عشق و رحمت مرا 
  ۴۵  ارباب خود را دنبال کنید

  ۵۱  ا انجام دهنده هستید را رها کنیدایدS اینکه شم
  ۵۲  تقدیر زندگی من

  ۵۴  است زیان آور ،ترس
  ۵۵  حضور همیشه حاضر

  ۵۷  خوشحال باش
  ۵۹ خداونددر حضور 

  ۶۰  تسلیم
  ۶۶  صدای تو در درونم

  ۶۸  عنوان بدنه شما ب
  ۶۹  می کند رخنهبه ایران  قلب سایی

  ۷۱  مZقات با بابا



  ۷۲  نقش زن در خانواده
  ۷۴  زندگی یک ترانه  است

  ۸۰  مرگ وجود ندارد
  ۸۱  هندوستان به منی اله سفر نیاول

  ۸۲  رضایت و خرسندی
  ۸۳  معجزات بابا

  ۸۴  استاپ
  ۸۵  مدیتیشن

  ۸۸  توجه و تمرکز
  ۸۹ استبابا عشق 

S۹۰  افکار هستند همه چیز زایید  
  ۹۱  آزادیزندگی، مرگ و 

  ۹۹  فقط عشق
  ۱۰۰  کنم تشکر شما از توانمی م چگونه من بابا، آه

  ۱۰۳  من را ارابه ران خود بدان
  ۱۰۶  زندگی

  ۱۰۷  خود را بشناسید
  ۱۱۳  بابای من

  ۱۱۴  عاقبت اجتناب ناپذیر
  ۱۱۵  آزادی و رهایی

  ۱۱۹  حقیقی خدمت
  ۱۲۲  واهینی شانتیپرا

  ۱۲۵ خداوند را در زندگی روزانه بیابید
  ۱۲۶  رحمت را احساس می کنم 

  ۱۲۷  هستید من شما شماهستم؛ من
  ۱۳۱  پیامی که من آورده ام

    
        

        

  و آزادی استزندگی، مرگ مطالب این نشریه از کتاب  تعداد زیادی از �
  بابا تالیفی از سخنرانی های باگوان شری ساتیا سای

  ۱۹۹۹ -پاتاسیل  ی. ب گردآوری شده توسط ولنتینا
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 خرد بدون دوگانگي

  

  

  

  

  

  

  

  

که خداوند، خارج از آفرینش نیست و اینکه "او"  دارند ایی ها که از عدم دوگانگی پیروی می کنند اظهاریتادو
"او"ست. هیچ چیز به جز خداوند وجود ندارد، بدوِن غیر، بدون  ،و هر چه که "هست" استآفرینش یا کیهان 

(ذات  همتا. این حقیقت باید توسط همه پذیرفته شود. این باhترین حقیقت است. اینکه بگوییم خداوند "آتما"
آفرینش، بدن است که او آن را اداره می کند و در آن زندگی می کند، صحیح نیست. اظهار کردِن  است و الهی)

اینکه "آتما" جاودان و تغییر ناپذیر است ولی آفرینش یا کیهان که بدِن اوست می تواند در معرض تغییر و تحول 
  باشد نیز رضایت بخش نیست.

علِت  رینش یا کیهان است، این چه چیزی را نشان می دهد؟آف پیوستmکه خداوند، علِت  دوشمی وقتی گفته 
نمی تواند از علت جدا باشد. . را تولید می کند. "معلول"، علت است در فرمی دیگر یعنی علتی که معلول پیوسته

است،  . آفرینش، معلولاست که ما متوجه آن می شویم علتی است که فرم جدیدی را به خود گرفتهی هر معلول
 د که آفرینش، چیزی جز خداوند در فرمناین اظهارات فقط این واقعیت را تاکید می کن .علت است ،"خداوند"

انسان را به سوی علت، که تعمق ن ایکه بدن محدود است شود استدhل  این  نیست. هنگامی که های مختلف
که به شکِل آفرینش  استطرفداراِن عدم دوگانگی پاسخ می دهند که این خداوند  .ددهمی  سوقخداوند است 

  .ه استتجلی کرد
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هر این حقیقت است.  ،بله هستند؟ چیزها و موجودات واقعا خدا تعدد این همهممکن است شک کرده شود که آیا 
. هیچ وند استخداچیزی که توسط حواس پنجگانه شناخته شود و توسط آگاهی و هوشیاری درک شود همان 

  چیز به جز "او" نیست. بدن، ذهن، عقل و ضمیر آگاهی ما همm خدا هستند. 

  ؟استآفرینش  از خداوند، چه بخشی از خداوند، یچه مقدار...

این ، هنوز حدس بزنیدرا یا آن و دهید ب به خداوند اختصاصبخشی که شما و یا ادویتایی ها می گویند: هر مقدار 
وجود ندارد، آن یک توهم است. هرگز نیست، نبوده و نخواهد بود. آفرینِش  یآفرینش که داشته باشید خاطررا به 

هیچ گونه در حاِل ظهور و ادغام، همm اینها فقط یک رویاست.  موجوداِتکیهان، انحZِل کیهان، این میلیاردها 
د وجود داشته نمی توان ندارد. چگونه میلیاردها هستِی فردیذات الهی فردی وجود هستِی فردی وجود ندارد، هیچ 

نور مختلف بر ها ونمیلیبه طریق که  ید؟ فقط "یک" مطلِق کامِل غیر قابل تقسیم وجود دارد. مانند خورشیدنباش
طریقت  گانه هستی اند.هم فقط بازتاب آن ی تصاویر، باشدآب منعکس شده  ذراتو  ها ، حوضچهها دریاچه روی

 (رویا) غوطه ورمایا  درکنند نمی درک نمی بینند و یا را یگانگی یی که آنها کند که ادویتایی به وضوح تاکید می
  هستند.

ایده یا  ،اصلی یا اساسی زمینه. بدون یک تکیه کنیمواقعیت این اساس  هباید بما نیز  و یا خواب رویاحتی در 
ند. نقش ببند نمی توانند تصاویر هماصلی،  زمینه این. بدون وجود داشته باشدواقعیت وابسته به آن نمی تواند 

شما فقط به اندازS یک رویا  .کامل است پس در این صورت او ،خدا یا ایشوارا استهمان پایه و اساس، بنابراین 
که می تواند واقعیت را ببیند، آفرینش یا کیهان، این تعداد نام و بینا یعنی آن چشمی واقعی هستید. برای چشم 

که آگاهی از آن شادی  از آن هستی و هستی، آگاهییعنی آناندا" است،  - چیت – فقط "سات فرم نیست، بلکه
  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 
مده و در شما ناپدید می شوند. در حالی که نیز در مکانی خارج از شما ناپدید نمی شوند. آنها در شما به وجود آ

خواب می بینید، شما وقایع و اشخاص را واقعی در نظر می گیرید و به اندازS حالِت بیداری، احساس غم و اندوه، 
آنها را به عنوان غیر واقعیات یا توهم  ،واقعی تجربه می کنید. شما در آن زمانرا لذت، ترس، اضطراب و خوشی 

در او شکل می گیرد و در او ادغام می شود. محصوِل ذهِن اوست. این  ؛رد نمی کنید. آفرینش، رویای خداست
وهم، توهمات غیر واقعی، تZطم های گمراه تخیال بافی های مایا یا همه ، مکررزندگی ها و ورود آمدن های 
ستند. شما کامل هستید. شما خدا هستید. خدا شماست. آنهایی که این باhترین کننده و ظواهر غیر واقعی ه

            به یگانگی برسند. اینجا و اکنون.     "یک"خرد را تجربه کرده اند می توانند با 

  هینیهینیهینیهینیااااساتیا سای وساتیا سای وساتیا سای وساتیا سای و
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        طبيعت آواتارطبيعت آواتارطبيعت آواتارطبيعت آواتار

به پيروانش  آواتاروقتي بيعت واقعي آواتارها شادي ناب و بي انتهاست. ط
سوي آن ها  روان مي ه عشق بيكران و بي انتهايي از قلب او ب نگاه مي كند،

نادان هيچ تغييري در رفتار و مهر و محبت او وجود ندارد اما  فرد  شود.
هاي ناشي از تصورات  ش، تغييرات و تفاوتا به دليل جهالت و كوته فكري

وقتي ما خوشحال هستيم خداوند  به خداوند نسبت مي دهد.  و ديد خود را،
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 

  رد كه براي عالج و اصالح كردن به درد و رنج متوصل شود.نخواهد ك
  

        شري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي بابا
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  نم،ينازني بابا

با هم  چشمانمانسكوت قلبم و در عمق  خلوتر ره شده ام، ديتو نشسته ام و در چشمان مهربانت خ مقابلنطور كه در يهم
آنچه كه اورم. يبر روي كاغذ باحساساتم را  م مشكل  استيكه برا تسا مينبراي ه. مي كنيمدر سكوت مكالمه تنها 

به سكوت مطلق دعوت مرا  الهيتن است كه يبودن. مانند ا اين و يا آنبدون است  تياظبدون خاطره، لح تي استسكوهست، 
ن ياكه  مي گذارم ست. پس منيدر بازار ن گوش هاست و براي يا نين دنيد كه عشق مان مال ايمي گو  كرده است و به من

   صفحة سفيدي كه نيازي به نقاش نداشته باشد. ا خاليست. مانند ، همانطوري كه يگانگي مبماندصفحه خالي 
  
  
  
  
  
  
  

  
  م،ستت دارآه بابا كه چقدر دو

اميسات
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  شما امروز بسیار شاد به نظر می آیید! سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:

  ، مگر نه؟وجودش شادی است شما خودتان گفتید که انسان،مرید: مرید: مرید: مرید: 

  ، آیا شما همیشه در این حالت هستید؟ه سر ببریدپس شما باید همیشه در این حالت ب سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:

  .باشم در این حالتمی کنم که  کوششمن تا آنجا که ممکن است مرید: مرید: مرید: مرید: 

به سرعت از میان نمی غم و اندوه به محض اینکه از واقعیت آگاه می شوید، ؟ آیا کوششچرا می گویید  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  رود؟

  واقعیت چیست؟به من بگویید سوامی،  اما مرید:مرید:مرید:مرید:

که شما می کنید، کلماتی که به  کوششیغیر واقعی است! با پنج حس، احساس می شود آنچه که  هر سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
نظرات و  ،ایده ها همmوقتی این را بدانید واقعیت آشکار خواهد شد.  ،زبان می آورید همه غیر واقعی هستند

شد. اگر شما همm این ایده ها، نظرات و اعمال  خواهددیده  ،پنهان حقیقِتآنگاه اعماِل غیرواقعی را حذف کنید 
  واقعیت می تواند دیده شود؟آیا آنوقت انبار کنید و سپس بپرسید واقعیت چیست،  یکدیگرعی را روی غیرواق

 شنیده و ، گفته شده، دیده شده، احساس شدهوقوع یافتهآنچه که  بتوان هرچگونه امکان پذیر است که  مرید:مرید:مرید:مرید:
  ؟شده را غیر واقعی بگیریم

من اشاره می  . شما به بدن به عنواِنکیست همm اینها را تجربه می کند آن کسی کهاول درک کنید که  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
خودش غیر واقعی است، چگونه تجربه ها می  ،منm کنید، آیا چنین نیست؟ این غیر واقعی است. هنگامی که تجرب

نطور کسی هما، یدنیست شما نآ ،دنکمی که تجربه کسی دارند.  ذات الهیتوانند واقعی باشند؟ همه یک "آتما" یا 
  .یدفقط شاهد هست شما. یدنیست شماد هم هدمی که گوش 

  در همه چیز هست، آیا در یک انسان مرده هم "آتما" هست؟ سوامی، شما گفتید که "آتما"مرید: مرید: مرید: مرید: 

شک و برای رفع شک و تردیدهای شما است یا رفع این سوال برای خوبی است! آیا بسیار این واقعا سوال  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  انسان مرده؟تردیدهای یک 

  شک و تردیدهای من.برای رفع  مرید:مرید:مرید:مرید:
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د، یوجود دار ، تازه متوجه می شوید که شمایدوشمی عمیق بیدار  یشما هنگامی که از خوابپس خوب،  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  آیا اینطور نیست؟

  وقتی که "آتما" وجود دارد؟ رخ دهدپس چگونه می تواند مرده نامیده شود؟ چگونه مرگ می تواند  مرید:مرید:مرید:مرید:

 است در حال حرکت ی کهاگر شما به درستی بین آنها فرق بگذارید، نه مرگ وجود دارد و نه زندگی. بدن سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
دیده می متعددی  و اجساِدمتعدد  ، مرده. در خواب، بدن های زندِهاست بی حرکت ی کهزنده نامیده می شود و بدن

می وجود م هر دو غیِر، متحرک و بی حرکت، نیز ن دنیادر ایبه طور مشابه د. ندر بیداری، وجود ندارآنها  ولی شوند
، تولِد دوباره اتفاق گرددمی بر من زمانی که دوباره ضمیر آگاهِی من. مرگ یعنی محو شدن از ضمیر آگاهِی. ..ندباش

. می میرد فردیت و می شودمتولد  فردیت !نامیده اندتولد و مرگ را می افتد. پسرم، این همان چیزی است که آن 
  همه اش همین است.

  ، درست است؟دهمیشه وجود دار "خود"پس مرید: مرید: مرید: مرید: 

در حقیقت، وجود دارید. فردی نیز  یشما ،وجود دارد تا زمانی که ذهن کیهانیالبته که وجود دارد! سوامی: سوامی: سوامی: سوامی: 
  است نه ضمیِر آگاهِی من.آگاهی  ایو پایه  "ی واقعیشما"

  دست یابید. آن چه است؟ولی می گویند که به آزادی و رهایی و غیره مرید: مرید: مرید: مرید: 

بودن هیچ را کامZ از میان ببرد. نجدا مرگ، انسان باید آگاهی از مِن و برای درک کردن ریشm تولد  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
   مسافتی بین خود و "خود"، آزادی مطلق است.

  میرم، من و شما یک هستیم، آیا چنین نیست؟می من  زمانی کهپس مرید: مرید: مرید: مرید: 

استوار ، محکمپایدار و  صورتیبه  گانگی،که شما در آن احساِس ی وقتیچه کسی گفت که چنین نیست؟  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  .شتداخواهد جدا وجود ن یچیزدیگر ، قرار بگیرید

یک گورو hزم  پشتیبانیتا آن زمان، به منظوِر شناسایِی "خود" واقعی در مِن غیر واقعی، می گویند که  مرید:مرید:مرید:مرید:
  حد درست است؟ است، سوامی این تا چه

در یگانگی، نیاز به پشتیبانی دارید، آیا چنین نیست؟ خود را فقط بدن یا ذهن بدانید، زمانی که شما  تا سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
محو شود، این من فردی  یا مِن "،من بدن هستمزمانی که "به دنبال شخص دیگری برویم؟ تا  نیازی نیست که

از میان برود، فردی  د. وقتی که مِننید وجود داشته باشد، بایکه صحبت می کند، و این شما که گوش می ده
  ست." ایک" فقط؟ کیست گوش می دهد منی که؟ و منی که صحبت می کند کیست

        ساندها نیوارینیساندها نیوارینیساندها نیوارینیساندها نیوارینیاز کتاب از کتاب از کتاب از کتاب 
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  ها  عشق و خدمت در سازمان

تشکیل شده اند که هدفشان پیشرفت سریع در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،  بسیاریهای  در این کشور سازمان
چشمه  ،معنوی و مادی است. بسیاری از آنها وابستگی های اجتماعی و مذهبی دارند اما تا وقتی که زیر بنای آن فعالیت

مثل این  .تاریکی جستجو خواهند کرد نباشد آنها در ،رحمتی که با ایمان به خدا تغذیه می شود ای از وجد و سرور الهی و
عشق  است که hمپ بدون نوری در دستشان باشد. نور و

برای کمک کردن واقعی به انسانها ضروری است و این 
خودمان سرچشمه گیرد. من  الهیباید از شناخِت مقام 

می بینم که شما توجه شایانی به تحکیم  روابط  دوستانه 
 توجه خود راجای اینکه می دهید. به نشان بین همدیگر 

و  که گرسنهبدهید به کسانی  ،ثروتمندان  بدهیدبه 
روابط حفظ برای بیشتر شما  .هستندنیازمند آن 

مجلل و پرخرجی را  ضیافت هایمهمانی ها و  ،اجتماعی
این  .خشنود کردن گرسنه هاجای ه ب برپا می کنید،

خواهم که  از شما می ،به جای آن .نمایی است نوعی خود
کسانی  .بدهید لذیذ کامل و به چند نفر گرسنه غذاهای

که در عمرشان لذت خوردن یک غذای کامل را نبرده اند 
           مقوی. غذاییک چه برسد به 

  ما متولد مي شويم كه خدمت كنيم

کنید، وقت خدمت با خداوند عهد و پیمان ببندید که 
از خدایی که او را ستایش  است جامعه انعکاسی دهید. در خود پرورشعشق را کرده و با این کار خود را وقف خدمت 

  دید ابدیست.یک این یک حقیقت است،  .عنوان بدن الهی عشق بورزیده به جامعه ب. می کنید

ارتباطی با  و بزرگی آن چه ذات الهی ؟ داردو بزرگی آن  ذات الهیبا  چه رابطه ای  های اجتماعی جامعه و معاشرت
  گمراه می آید. یهایی از ذهن تواند داشته باشد؟ چنین سوال می آن پیچیدههای  جامعه و گرفتاری
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ها  اصZح معاشرت ،نداریم انفرادی آگاهی به اینکه وجودجهت  باید دریی که ما در راه خودشناسی می کنیم تZشها
موقعی که انسان مشغول به خدمات فوق العاده ضروری است.  کار های اجتماعی باشد. این انجمن الهی کردنو 

خدا ولی  نه شناسید  می تواند سریعتر، بیشتر و معطرتر شکوفا شود. شما دنیا را می اوذات الهی در اجتماعی است،  
  بینید.  نمی را  هستند  که جلوه گر اجتماعهایی  بینید اما بدن می را که جلوه گر آن است. شما نیز افراد را

   هديه اي از خداوند

؟ کندشما خدمت  جامعه نیز به دوست دارید به جامعه خدمت کنید و  آیاآیا شما قصد دارید که در اجتماع باشید؟ 
خدا را در همه جستجو کنید، همه را یکسان ببینید، اشتیاق پرستش خدا را با خدمت بدون منیت داشته باشید.  پس

اگر احساس جدایی، دوری،  جامعه شوید. درواقعی فعال و شود که شما یک عضو  به تنهایی باعث میاین روش 
در پایان کینه و تعصب خواهید شد و S بال اسم و شهرت خواهید بود و بندیا برتری از جامعه کنید، به دنو  بیگانگی 

به خداوند  .آن استمسلم به جامعه چیزی را بدهید که حق شما باید  .. از این رفتار دوری جوییدمی شویدویران 
  آگاهی را تقدیم کنید که از او دریافت کرده اید. mهدیهمان 

خداوند   است. فس بر صلیب شفقت و دلسوزینَ فدایی کردن ی که ماموریتبرای چنین ماموریتی شما متولد شده اید. 
از شما خدمت را  فرصت خدمت به انسانها را به شما هدیه داده است. با تواضع خدمت کنید چون خداوند است که آن

جاده سازی،  برای بلکه  ،کمک های اولیه برایدریافت می کند. خودتان را برای خدمت به دیگران آماده کنید، نه فقط 
ا مواقعی هم که این کارها ام .تکنیک اهدای خون، هنر استفاده از میکروفون و بلند گو، سیم کشی و رشته برقی و غیره

  . خودتان را با خدا پر کنید تا مبادا خشک و ظالم شوید ا کنید،کنید، خود را مشغول ذکر نام خد را نمی

شعله آتِش  .وقتی که ذهن توسط دنیا گمراه شود، آنگاه اسیر دوگانگی خواهد شد .مشغول کنیدروش  ذهن را با این
به . خدمت محفوظ بداریدو حرص و طمع  نظر تنگی لذایذ،از با فقرا را در خود پرورش دهید، ذهن را همدردی 

 جامعه ای که به شما فرهنگی را داده که از آن تغذیه می .دیگران وظیفه ایست که شما به جامعه مدیون هستید
   کنید، نفسی که با آن زنده می مانید، گرمایی که نیاز دارید و امنیتی که به دنبالش هستید.

  كارما يوگا لنگر 

نه اینکه صرف هدفهای خودپسندانه ، بدون منیت استکردِن  شما باید به این درک برسید که زندگی برای خدمت 
تواند یگانگی خود را تجربه کند. خدمت کردِن بدون منیت، لنگر "کارما  فقط با چنین خدمتی بشریت می .شود

بدون انتظار است. جامعه فقط به چنین  کردِن ذهن و بدن با خدمتست. اساس یوگا دیسیپلین دادن به یوگا" ا
  می کند. رحمت الهی شامل چنین شخصی می شود. افتخار ،ه اجتماع خدمت می کندشخصی که ب

یکی باید هر شخصی باید بزرگی خدمت بدون منیت را درک کند. روح خدمتگزاری با آماده بودن برای فداکاری 
   . چنین خدمتی به زندگی شیرینی می دهد.توان اسمش را خدمت بدون منیت گذاشت . فقط آن موقع میشود
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فس زندگی است. عشق زندگی را عطر برای انسان ن . عشقبا اینگونه تغذیه ها به زندگی جان می دهدعشق کیهانی 
  آگین  می کند.

هر چقدر هم که شخص برجسته و واh مقام باشد، باید درک کند که هدف اصلی زندگی  خدمت کردن به هم نوع 
، متولد نمی شودبچه بدون مادر  .دو جانبه است  پیرو خداوند و، مراد و مرید خود است. رابطه بین مادر و فرزند،
 هر کدام با یک  زنجیر ناگسستنی به دیگری متصل است. .شاگرد بدون معلم، مرید بدون خدا

بعZوه،  .دیگران به او خدمت کنند انتظار داشته باشد  باشد نه اینکه برای خدمت کردن به دیگران آماده هر کس باید

 مادر مقام و موقعیت  هم که برای کسانی. کمک ما نیستند قهستند مستحمرفه و در سطح باhتری از ما  کسانی که 

در درد و رنج بسر می خدمت شود که از خودمان مستحق تر و  باید نیست.  به کسانی ضروریهستند خدمت کردن 

  برند.

فقط برای خدمت کردن به  ماباید در نظر داشته باشیم که 

دنیا آمده ایم. خدمت هر ه وظیفه مقدس ماست بجامعه که 

و  مناسب  ای چقدر هم کوچک باشد، اگر ما آن را با روحیه

خواهیم انجام دهیم، مسلما کار ارزنده ای را انجام منیت   بدون

هرچقدر هم که کوچک باشد باید با تمام وجود  خدمتداد. 

 آن تغذیه از که هر غذایی که خود را ،گاوانجام گیرد. برای مثال 

پس هر گونه  می شود.تبدیل به شیر لذیذ و  شیرین  ،کند می

 شیرینخدمتی که با قلب پاک انجام شود، نتیجه آن بسیار 

 توقعدهیم نباید  هر خدمتی که انجام می در مقابلخواهد شد. 

این " :به خودتان بگویید را داشته باشیم. برگشتی هیچ گونه 

با  ."دنیا آمده امه ردن بوظیفه من است، من برای خدمت ک

 مسئولیِت خدمت را بپذیرید.  ینین طرز فکرچ

  كيمياي عشق

عظمت خود را توسط عشق، در انسان آشکار می کند. عشق در فرم های گوناگون با اتصال خود به  ،ذات متعال
شعله هستند و عشِق . همm این ها جرقه های همان یک ، همسر و یا دوستان پدیدار می شودثروت، والدین، فرزندان

کیهانی باhترین حالت تجلی آن است. این عشق را نمی توان به وسیلm 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، تقZ  و 

دعای "هدایِت از تاریکی به  تاریکی و رویت کردن نور آغاز شود، مانند آنچه که دررنج غیر قابل تحمل برای  فرار از 
  (تاماسوما جیوتیرگامایا) آمده است. نور"
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نور الهی را جلوه گر می کند. عشق از عشق تغذیه می شود و با قدرت نهفته در عشق شما به طZ  ،سوزش عشق
  تبدیل می شوید.

این حال، عشق او را آزاد کرد. "جاتایو" یک پرنده بود ولی "درووا" یک کودک نوپا،  "پراhدا"، یک شیطان بود ولی با
ر شکوه و جZل چوپایان "برینداوان"، مردماِن بی سوادی بودند، اما با این حال، از طریق این عشق الهی، همm آنها د

  اصلی آن را شناختند.  درخشیدند و منشا

عنواِن امواج مشابه ببینید که توسط یك دریا حمایت می شوند. آن خویشاوندی، خلقت  را در همه ببینید. همه را به 
آن عشق، آن همدردی را توسعه دهید. به دیگران خدمت کنید، نه با این احساس که آنها دیگران هستند، بلکه با 

اش در فقط یک خدمِت به خداوند، خداوندی که چهره  شی که به خداوند اختصاص می دهید.همان طرز پرست
  خداوند است. برای از سوزش عشق  بیش ش، ارزششوددریافت کننده مجسم 

  بدون منيت خدمت

انسان فقط زمانی می تواند ماموریت خود را بر روی زمین درک کند که خودش را الهی بداند و به دیگران نیز به 
پرستش کند. خداوند در برابر او  به عنوان عنوان موجودات الهی احترام بگذارد. انسان باید خداوند را در فرم انسان 

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 

  پرستش کنید. خدمِت بدون منیت

از طریق خدمت، شما درک خواهید کرد که همm موجودات، امواجی از اقیانوس الهیت هستند. هیچ تمرین معنوی و 
الهی دیگری نمی تواند شما را به سوی تعمِق پیوسته در یگانگِی همه موجودات زنده رهنمون کند. اینگونه شما درِد 

کرد، موفقیت دیگران مانند موفقیت خودتان خواهد بود، دیگران را دیگران را مانند درد خودتان احساس خواهید 
تمرینات معنوی و الهی در خدمت کردن. خدمت،  نتیجm مانند خود  و خود را مانند دیگران خواهید دید، این است

محاسبه  شما را در مقابل درد و رنج دیگران فروتن می کند و وقتی که شما با عجله برای ارائه کمک می روید، دیگر
 mیا پایین است. سخت تریِن قلب ها به وسیل hنمی کنید که وضعیت اجتماعی و یا اقتصادی آن شخص چقدر با

  فرصت هایی که خدمتگذاِر بدون منیت ارائه می دهد، مانند کره به آهستگی نرم می شود.

مورد آن جدی باشید و از همm خدمت، یکی از قدم های مهم  در جهت درک و آگاهی است. از این رو، شما باید در 
منظور شما برای خدمتی  ان حال ها استقبال کنید. فرصت ها برای خدمت به سالخوردگان، بیماران، ناتوانان و پریش

که انجام می دهید بسیار مهم است و می تواند مورد قضاوت قرار بگیرد. بنابراین، هر کاری که به شما اختصاص داده 
  شتیاق، درک و احترام انجام دهید. شده است را با شور و ا

برای رسیدن به خدا، تمرینات معنوی سخت و زائد، بیهوده است. عشق کافی است. از نفرت دوری کنید، از حسادت 
بپرهیزید. از طریق خدمِت بدون منیت عشق خالص را تمرین کنید. همانطوری که  حتی دوست نداشتِن افرادو 

       زیبایی خداوند در  گل هویدا است،  همانگونه  زیبایی خداوند در پشت چهره  انسان است.
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  پيروي از يك آيين نو 

ت به عنوان تمرین برای پی بردن به یگانگی همه در خداوند و یگانگی خود با خداوند، من همیشه بر ارزش خدم
معنوی و الهی تاکید می کنم. من رها کردن کارما را توصیه نمی کنم زیرا که امکان پذیر نیست. به طور کلی، من از 

خدمت بدون منیت. فدا کردِن منیت یک آیین  شما دعوت می کنم که  پیرو یک آیین نو باشید. یعنی طرفدار
ردن تمام افکار، تمام گفتار و تمام اعمال بر پاهای نیلوفرین خداوند و پرستش نو است، تسلیم کامل عاشقانه، اهدا ک

  پذیرش هر آنچه که اتفاق می افتد به عنوان هدایایی از فیض و رحمت او.

دائما با خداوند در تماس باشید. بگذارید مانند لوله ای که منتهی به شیر آب می شود، شما نیز متصل  به مخزِن 
باشید سپس زندگی شما  مملو از آرامش خواهد بود. بدون آگاهی از ذات آن حضور ثابت و فیض و رحمت  خدا 

پایدار، هرگونه خدمتی که شما به دیگران می کنید، خشک و بی ثمر خواهد بود. از این حقیقت آگاه باشید، سپس 
هستند. چشم ها، سر و  هر خدمِت کوچکی،  میوه های پر ثمر خواهد داد. دست ها و پاهای "خداوند" در همه جا

         یهان هستند. فقط او جاودان است. صورت او در همه جا هستند. گوش های خداوند در سراسر ک

        آزادیآزادیآزادیآزادیمرگ و مرگ و مرگ و مرگ و     از کتاب زندگی،از کتاب زندگی،از کتاب زندگی،از کتاب زندگی،
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هرگز خود را به عنوان انسانی ضعیف، گناهکار، خودپسند، ستمکار، قانون شکن، بدجنس و غیره سرزنش نکنید. 

همان خود درونتان است را که  ،وقتی که خود را سرزنش می کنید، به یاد داشته باشید که شما در واقع من
  گام، به من نزدیکتر و نزدیکتر شوید.با هرطوری زندگی کنید که با هر نفس و  .زنش می کنیدسر

            ۲۲۲۲جلد جلد جلد جلد     ،،،،ساتیا سای  صحبت می کندساتیا سای  صحبت می کندساتیا سای  صحبت می کندساتیا سای  صحبت می کند

  
خود می گویند: "ای خداوند، من گناهکارم، روح من پر از گناه است، من مرتکب  گاهی مردم در مناسک مذهبی

چه کسی است؟ آیا تا به حال کسی وجود داشته که از  ،گناهکار اما این فرد ام.شده  سیاریب اعمال گناهکارانه
در خور شما نیست که  با اظهاراتی مانند گناه کردن و گناهکار باشد؟ آیا چنین شخصی وجود دارد؟  جدا خداوند

شیوا هستم، من خدا هستم، من خود صلح هستم، من  من :کنید که. بلکه شما باید تصور بودن در گیر شوید
  ".پایان ناپذیرو عشق هستم، من آناندا (شادی) هستم، شادی خالص 

  نگه داشتن چنین ایده ها و افکار بلند پایه در ذهن بهترین راه برای رسیدن به هدف است. 
        کتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاسخنرانی در باره سخنرانی در باره سخنرانی در باره سخنرانی در باره 
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م تشکر می کنم. این نشانه ای از ا از سای بابای عزیزم برای آوردن فرمش در زندگی ،من با احترام
  او حرف بزنم، کسی که آواتار است! شانس من است که در این زندگی بتوانم او را مZقات کنم، بتوانم با

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 سواhت کتبی 

مربوط به راهی که در آن  چهمربوط به دنیا و  باشند و چه  در افکار شخص. من خودم بارها سوالی، چه
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، 

او از فکر یکایک ما در آِن واحد آگاه است. او حال نیز  بودن اوست زیرا کهm ذره ای از تمام آگاه نشان
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.

دگی من حتی قبل از اینکه او را مZقات کنم، در تمام من به این نتیجه رسیده ام که سای بابا در زن 
طول عمرم همیشه با من بوده است. راهنمایم بوده، حافظ من بوده و مرا برای حال آماده کرده است. 

اندازه متوجه حضور او می شوم.   چه بیشتر او را در ذهن و قلب داشته باشم، به همان هردر حال حاضر 
من اکنون در حضور  شاید بهتر باشد بگویم که

  داشتن او در همه چیز، آگاهی بیشتری دارم.

سای بابای عزیزم، مرسی، مرسی برای همه چیز. 
البته این  .""من خدا هستم :سای بابا می گوید

 بقیm ،تر از آن بسیار مهم، ولی مهم است اعZنی
mاو می باشد که می گوید: "ولی تو هم خدا  جمل

سای بابا خودش شخصا به من گفت: " تو  ."هستی
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 
  ستم را درک و تجربه کنم و به بزرگی نصایح تو واقف شوم. باعث شود که من آنچه که تو می گویی ه

  کنم.  تسخیرامیدوارم تا ابد تو را در قلبم که پر از عشق توست 

  ریچارد
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عزیزامن، آن زمان فرا خواهد رسید که کل این خواب ناپدید شود. زمانی 

ت رویایی بیش نبوده است و به این حقیق ،ابیم متام هستیکه دری خواهد آمد

از آنچه اطرافش می باشد عظیم تر  ( ذات اهلی ) "آمتا"پی خواهیم برد که 

است. در این کشمکش ما با حمیط اطرافمان، زمانی خواهد رسید که درک 

  صفر است. ذات اهلیکنیم هر آنچه که در اطراف ماست در مقایسه با قدرت و عظمت 

ن نیاز دارد و زمان در مقایسه با بی هنایت بی معنی این فقط به زما

  می توانیم صرب کنیم و آرام باشیم.  در اقیانوس است.است و مانند قطره ای 
  

  با رمحت

  شری ساتیا سای بابا
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  ساتيا سای باباشری گفتگو با باگوان 
  

  وجود دارد و نه دو هستي فقط يك
اگر کسی دومی را می  .وجود دارد و نه دو هستی فقط یک ::::ییییسایسایسایسای

  توهم در اینجا کار خود را انجام می دهد.  بیند پس 

به نظر می رسد که زندگی جنگلی پر از خطرات غیر  پ:پ:پ:پ:ZZZZهیسهیسهیسهیس
  منتظره است.

برای پیروان خداوند بی ضرر است. همان توهم یا "مایا"  ::::ییییییییساساساسا
پیروان است، خطرناک که برای افراد بی اعتقاد به خداوند  توهم

را از تمام آسیب ها محافظت می کند. گربه  بچه اش را با خداوند 
ای دهان از اینجا به آنجا حمل می کند و به بچه گربه هیچ صدمه 

اما یک موش توسط گربه کشته می شود. در هر دو  ،وارد نمی کند
. توهم مشکل ایجاد همان دهان است که کار انجام می دهدمورد 

سرسپردگان است که با مهربانی از توهم می کند، اما همین 
  خداوند مراقبت می کند.

  ر توهمات و مایا نباشند؟یاثتسرسپردگان خدا فقط باید کار خود را انجام دهند ونگران نفوذ و  بنابراین ::::پپپپZZZZهیسهیسهیسهیس

خواهان  . خداوند هوابه مایا هم توجه نداشته باشندانجام دهند و وند کار خود را برای خداباید بله، پیروان  ::::ییییسایسایسایسای
خود را در طول پیروان نزد خداوند نزدیک و عزیز هستند و او   ،پیروانیا  سرسپردگانخود را محافظت می کند. 

وجود دارد که برای بلند کردن  ای مانند انبر زندگی با امنیت نگه داری می کند. در آشپزخانه های هند یک وسیله
به جز شخص استفاده کننده از آن، همm می تواند  ابزارو جابجا کردن ظروف پخت و پز بکار برده می شود. این 

  بگیرد و جابجا کند. مایا انبری است که خداوند آن را در دست دارد و مورد استفاده قرار می دهد.چیزهای دیگر را 

  را در یک دست و پیرو را در دست دیگر نگه می دارد؟ وند توهمپس خدا پ:پ:پ:پ:ZZZZهیسهیسهیسهیس

دارد و پیرو را در یک دست نگاه در  را  وند انبر دو دست مورد نیاز نیست، یک دست کافی است. اگر خدا ::::ییییسایسایسایسای
دست دیگر،  انبر ممکن است پیرو را گاز بگیرد، ولی اگر خداوند هر دو را در یک دست بگیرد این اتفاق نمی 

  پیرو در امان خواهد بود.افتد و 

        پپپپ، نوشته جان هیسZ، نوشته جان هیسZ، نوشته جان هیسZ، نوشته جان هیسZساتیا سای باباساتیا سای باباساتیا سای باباساتیا سای باباشری شری شری شری گفتگو با باگوان گفتگو با باگوان گفتگو با باگوان گفتگو با باگوان 
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        کتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتادر باره در باره در باره در باره     هاییهاییهاییهایی    صحبتصحبتصحبتصحبت

  

  ترس در باور به دوگانگي

دانید که ب وقتی. ممکن است ترس به سراغتان بی آیدببینید،  وند را هر زمانی که شما کسی یا چیزی غیر از خدا

 شکلی کهحال به هر  ،هر نقطه از جهان پیدا شود چیزی جز ترکیبی از پنج عنصر نیست هر نام و شکلی که در

شما  به جا گذارد وپایی  رد، دیگر ترس نمی تواند در شما  ...اساس و حامی آنها همیشه خداوند استو  باشد

  به شرط آنکه محکم در این اعتقاد مستقر شوید. برای همیشه از ترس آزاد می شوید

. ایده آل ترین تقواستاین از میان اصول تقوا، عاری بودن از ترس مهمترین جایگاه را به خود اختصاص می دهد. 

 نبرددر چه زمینه دنیوی،  درچه ترس باشید.  تهی ازشما هرگز قادر به زندگی راحت نخواهید بود، مگر اینکه 

در عرصه مبارزات عقیدتی و معنوی هرگز نباید محلی برای ورود ترس به خود راه دهید و  چهو  دنیاییزندگی 

، بسیار ترسو می شود. او حتی شود یک فردترس مشغله نباید جایی در زندگی شما پیدا کند. هنگامی که  ترس

. ترس در نظر گرفته شود نبودنمی تواند به عنوان  قادر به انجام کوچکترین کاری نخواهد بود. شهامت و بی باکی

ترس  نداشتن. با بدن مربوط می شوند دنهویت شهم  ، هر دو، بهعدم ترس آنها یکسان نیستند. ترس وچرا که  

 شهامت واز سوی دیگر . اما قرار گیرد یآسیب در معرضگاهی اوقات می تواند احمقانه باشد، مانند زمانی که بدن 
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الهیت حقیقت  ،فراتر از هم هویت شدن با بدن است. این تنها وقتی می تواند تجربه شود که فرد ترس  عدم

  ه طور کامل در همه قلب ها  مستقر است را تشخیص دهد.یگانه که دومی ندارد و ب

عشق به خداوند اشباع  درو  داردنو مادیات دنیا وابستگی به اشیاء هیچگونه  ترس است عاری ازفردی که واقعا 

با او همراه  ترس شده ، همواره   خواهو موفقیت های دنیوی خود خود کسی که در مورد بدن ما شده است. ا

  .فردی که از ترس آزاد و رهاست هرگز دستخوش وابستگی های دنیایی و منیت نمی شود .خواهد بود

  ترس عدم، وندايمان راسخ به خدا

چنین قدرتی انسان به خودش ایمان  اما علیرغم  است،شده به ارمغان گذاشته در قلب انسان نا محدودی  قدرت 

ست، در از الهیت جدا این است که او احساس جدایی می کند و معتقد است که علت ؟ آن چیست ندارد. دلیل

همیشه در درون او به عنوان هسته اصلی وجود دارد. این همان خدایی است که بر کل خداوند  احالی که حقیقت

واهید هیچگونه ترسی نخ امی دهید، ابد گسترش راوند جهان سایه افکنده است. هنگامی که ایمان راسخ به خدا

خدایی است که در همه جا، در هر کس و در  ،داشت. شما تشخیص خواهید داد که خدایی که پرستش می کنید

  ترس را از قلب شما می زداید.  اتتمام اثر ،حاضر است. این باورو همچنین در خودتان  همه چیز

ی که ایمان خود را از دست . فقط زمانمی باشدترس عدم کلید توسعه شهامت و ،ایمان شما به "همه جا حاضر"

ی وقتترس بوجود خواهد آمد. فقط هنگامی که واقعیت خود را فراموش کنید  ،ترس گسترش می یابدمی دهید 

آتما (ذات الهی ) را فراموش کرده اید. وقتی که شما برای می کنید در واقع  شما ماهیت حقیقی خود را فراموش 

می پس در آزادی شده اید و از آن  غرقتZش می کنید، تجربه ای مستقیم از آتما حذف توهم و بدست آوردن 

توانید خود را یک انسان واقعی بنامید. اگرهیچ گونه تZشی در جهت این مسیر نداشته باشید، انسان نیستید  

        .نامیده می شویدانسان  ا"هستید که فقط اسممرده ای متحرک بلکه 

   م از آتماتجربه مستقيترس، شهامت و 

 خواهد برد و ترس نغم و اندوه رنج  داده است، از گسترشبیدار است و قدرت تشخیص خود را کامZ" کسی که 

درد و رنج را تجربه خواهد کرد. ، . فقط کسی که وابستگی به بدن و به اشیاء دارد، ترسشامل حال او نخواهد شد

سومین نوع دیدگاه، دیدگاه آتمایی  دهد. الهی خود را گسترش گاهیل، کریشنا به آرجونا گفت که دیدین دلهمبه 

ادراک خود را تنها به ویژگی های خارجی دیگران و یا  ،تجربه آتما را در خود درک کرده اند. کسانی که است

کامل تر و جامع تری را در خود گسترش مردم دیدگاه  دسته ازاین . دود نمی کنندمحاحساسات درونی آنها 

در  کهآگاهی الهی درون و ضمیر ذات یگانگی با وجود تفاوت های جسمی و رفتاری انسان ها،  . آنها اند داده

و ویژگی های  در همه وجود دارد افکارو  . آنها متوجه هستند که احساساترا می بینند همه پراکنده است
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 بی عZقگی، هیچ گونه عZقه و یا ی با دیدگاه الهیتغییر و تحول هستند. بنابراین افراددستخوش رفتاری تماما 

. دید آنها کامZ در جهت اقامت در ندارند ظاهری و طرز بیان احساسات آنها هایبدن مردم، زیور نسبت بهخاصی 

خداوند هستند.  اندر دست ،یجامع و کامل دیدگاهاشخاصی با چنین  است. این یک دیدگاه مقدس است. هیتال

 خود شناختههای  . انسانوند شده اندحقیقتا آنها تبدیل به خود خدابلکه  ؛هستند خداوند اننه تنها آنها در دست

می شود. بنابراین، کسی که  حقیقت مطلق ،را می شناسد، خود )نبرهم( د کسی که حقیقت مطلقنمی گوی

 شخص رفته رفته خداوند را طور که ینرا در برمی گیرد. هم هیتبدست می آورد، ماهیت ال را چنین دید مقدسی

باhترین خرد، شخص باید این دید گسترده  کسببرای  باورهای قدیمی او هم محو می شوند.کند،  درک می

درون  درآتما (ذات الهی)   اقامت گزیند. درون یگانگیدر  به طور پیوسته تاوسعه دهد در خود ترا  وجامع 

خود را به طرف توجه دستور کریشنا به آرجونا این بود که همواره همگان با ظاهری متنوع وجود دارد. بنابراین، 

  را حفظ کند. و کامل این دیدگاه جامع در همه شرایط(ذات الهی) نگه دارد و  آتما

  ترس توهم است؛ شهامت و بي باكي يگانگي است

. کرده استتوهمی است که ذهن ایجاد  هم ترسوحذف  توهم است که توسط ذهن ایجاد شدهتنها یک ترس 

اشتباه و تصحیح آن، منجر به  شناخت آن .منجر به ترس می شود چیزی را به جای چیز دیگری اشتباه گرفتن

ابدا با این دو مرتبط  عدم ترسبا ترس و رهایی از ترس ارتباط دارند. ی این ها حذف ترس می شود. هردو

پایداری است که در آن به هیچ وجه . عدم ترس وضعیت ترس استعاری بودن از به معنی  عدم ترسنیست. 

غیر  به طور مداوم از واقعیت خود هوشیار می باشد و تهی از ترسیک فرد  نیست. تجربه ترس و وحشت موجود

ترس در  نبود را تنها به عنوان عدم ترس شما نباید این کیفیت عالی  ممکن است که تحت تاثیر ترس قرار گیرد.

مطلع نیست. شخص ترس را تنها  دیگری و وضعیت ، شخص از نهاداز ترس نبودعاری نظر بگیرید. در مرحله 

 عاری از ترس است شخصی کهوجود دارد، اما برای چیزی به غیر از ذات الهی زمانی حس می کند که برایش 

 اشاره به  بی ترسییگانه است.  ِیآگاه دومی وجود ندارد. بنابراین بی ترس بودن در ارتباط با ضمیرچیز  مطلقا

. شما فقط زمانی وجود دارد فقط یکی واره، همرا یافت جایی که در آن نمی توان هیچ دویی ، یعنیدارد یگانگی

  واقعا بدون ترس خواهید بود.برید بیگانگی به سر  وضعیت که در 

ج می برید. از ترس رن که آتما (ذات الهی) را فراموش می کنید هنگامیو  وقتی که "خود" را فراموش می کنید

 از ترس رنج خواهید برد. هنگامی که از خواسته ،را به یاد داشته باشید و نه خداوند را دنیا فقطهنگامی  که شما 

، باشید شده اید از ترس رنج خواهید برد. هنگامی که توسط اشیاء فریب خورده  لبریز و وابستگی ها هاو آرزوها  

که شما در واقعیت متعال غوطه ور باشید، کامZ از ترس تهی زمانی  راز ترس رنج خواهید برد. از سوی دیگ

: ترس خواهید بود. کریشنا گفت عاری ازسپس همیشه  ،هرگز از چیزی هراس نخواهید داشت خواهید بود و



٢٠ 

۱۳۹۰نشریه مرداد ماه   

د را در مورد پدیده های وخhزم نیست که دیدگاه  دهی.توسعه  در خود باید تنها یک چیز وجود دارد که ،جوناآر

فقط به توسعه دیدگاه یگانه که در همه جا  بلکهنداری.  هم به توسعه بیشتر ذهن یو نیازن گسترش بدهی جها

ترس و وحشت  دیگر مدام تحت تاثیر بیاوریبه خاطر و  نیاز داری. اگر آن را بدانی در همه کس موجود است و

  نخواهی بود.

و در  افکار و احساساتش کنترل کنید وهن ذیا به  آن وشما باید تمایل خود را برای نگاه کردن به بدن و اعمال 

  توسعه دهید. را مقدس استی آتماهمان دیدگاه درون که عوض 

  گانگي ترس در دو

اساس هر آنچه ببینید. اما زمانی که بدانید  وندهر چیز دیگری را جدا از خدا شماترس از آنجا بوجود می آید که 

. هنگامی که شما همه چیز شوید، خواهد کردما را برای همیشه ترک ترس شکه می بینید الهیت است آنگاه 

  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 

 می تواند  که توسط نفس شما بوجود آمده استکه توسط نفس شما ایجاد می شود. آیا این جریان ضعیف 

ترس هرگز نمی تواند کوه عظیم بی باکی را  ضعیِف چنین کوه با عظمتی را به لرزه در آورد؟ البته که نه. باِد

را پاک وخالص و خالی از  ذهن ،جا داده شودذهن  بی باکی در ِرو تزلزل ناپذی بلرزاند. هنگامی که کوه استوار

و رحمت غوطه ور می سازد. در آن زمان  شادیآن را در  ،ساکن شوددر قلب  بی باکیزمانی که  توهم می کند و

شما این واقعیت را بنا خواهد کرد که تنها پس حقیقت در قلب سمی کنید.  ابراز شما واقعا ماهیت الهی خود را

به مرگ ست شماواقعی ذات  در واقع الهیت فراگیرکه این . زمانی که  بدانید یک حقیقت در همه جا حضور دارد

  بر شما نخواهد داشت. یو مرگ دیگر هیچ قدرتمی خندید 

        

        کتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاخنرانی در باره خنرانی در باره خنرانی در باره خنرانی در باره سسسس
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  داشته باش ايمان

  

عظيمي از زندگي من بوده است. من   ساتيا ساي بابا هميشه قسمت
. حقيقتي كه او ارائه ظت او را احساس كرده امحافو م عشقهميشه 

دعوت مي  "خود"خواهد بود و ما را هر لحظه به  مامي دهد تا ابد با 
كند. در عشق زندگي كن، خودت را تسليم امكانات كن، و ايمان داشته 

  باش.
  

  .خواهيم گرفت آغوشبابا ما دوستت داريم و پيغام تو را هميشه در 
  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 مشکZت و بارهای دنیوی ام خZص 

کرد. من دوران غم انگیز طوhنی را در زندگی ام سپری کردم و سرانجام به درگاه سوامی گریستم و گفتم: باید یک هدف 

برای همm اینها وجود داشته باشد. من قادر نبوده ام که احساسات افسرده و غمناک گذشته ام را به دور و یک پایانی 

  بیاندازم.

غمگین بودنم تعمق می کردم، سپس به مدیتیشن فرو رفتم. تقاضای من رهایی و  یک روز صبح زود، در مورد افسرده و

امواِج درخشان نقره فامی، با تZلو از او جاری آزادی بود و فورا دریافتم که صدایم شنیده شد، زیرا بابا بر من ظاهر شد. 

در فضا درست روبروی من ایستاده . در پشت آن نور نقره ای، رنگ های روشن و زنده می درخشیدند. او معلق ندمی شد

 بود و من از تعجب در حیرت بودم.
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سای بابا به من لبخند می زد، حالِت سیمای او ابراز کننده عشق و شفقت بود. چشمان من بر او میخکوب شده بودند، 

شته ای را احساس سپس او گفت: چارلز، بارهایت را نزد من بیاور. من بZفاصله بر روی بازوان گسترده ام بارهای انبا

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 

  می کردند. من قادر نبودم کلمه ای به زبان بیاورم. من به طرف بدن او پرواز

حیرت من زمانی بیشتر شد که بابا با لبخند دوباره به من گفت: چارلز، حال سنگین ترین بارهایت را برای من بیاور. 

که مسلما این فراتر از باور من بود ولی در این مرحله، یک احساس تسلیم در درون من عمیق تر شد و من متوجه شدم 

او در حاِل خZص کردن من است از تمامی تنگناهای غمناک و بارهای سنگین زندگی ام که دائما مرا به عمق تاریک 

  تنگدلی و دلسردی می کشانند.

می که در پشت آنها ستون های رنگارنگ نور وجود داشت همواره به بیرون  یبدن او ساکن و بی حرکت، و امواج درخشان

ن او نیز بر جای خود باقی بود. فهمیدم که هیچ شکی در مورد ماموریت او وجود ندارد. متوجه و لبخند شیری تابیدند

دستهایم شدم که حامل باری به مراتب سنگین تر بودند ولی در کمال تعجب آن باِر سنگین، بدوِن وزن بود و دوباره از 

یقی را در خود تجربه کردم و از فضل و دوش من به سرعت به طرف فرم او کشیده می شد. در آن لحظه من آزادی عم

  رحمت او صلح و آرامش به من عطا شد.

در مورد "دارما" (درستکاری) و باhترین آزادی، بابا به ما می گوید: آزاد بودن، حِق مسلم  شماست، نه محدود بودن. فقط 

می دارید، واقعا آزاد هستید. اگر از آن زمان که شما در راهی که توسط دارمای نامحدود کیهانی روشن شده باشد قدم بر 

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" 

که شما به نوع خاصی از اسارت ها می دهید اما آزادی واقعی زمانی به دست می آید که توهم، هم هویت نامی است 

  شدن با بدن و حواس و هیچ نوع بندگی به دنیای بیرون وجود نداشته باشد.

        وشتm چارلز پنوشتm چارلز پنوشتm چارلز پنوشتm چارلز پناز کتاب "معشوق من" ناز کتاب "معشوق من" ناز کتاب "معشوق من" ناز کتاب "معشوق من" ن
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  اهداف اوليه

ستکاری (دارما) در جهان رد Sرزیر بنای اولیه حرکت عظیمی در جهت برقراری دوبا ییسا های معنوی آموزش 
هدف این برنامه درسی آن است که نسلی از دختران و پسران را بار آورد که از ضمیر آگاهی پاک و  است...

آن عادات بوجود آوردن فضایی که در . روشنی برخوردار باشند. مفاد برنامه درسی فعلی آنقدر اهمیت ندارد
  شریف و ایده آل رشد کنند و میوه و بار دهند مهم است.

        ۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸////۶۶۶۶////۶۶۶۶ویکاس ویکاس ویکاس ویکاس بال بال بال بال     کمپ آموزش معلمیکمپ آموزش معلمیکمپ آموزش معلمیکمپ آموزش معلمی    ،،،،بابابابابابابابا

یعنی "شکوفایی کودک". بال ویکاس نام قدیمی آموزش های  ،ی به معنای کلمه به کلمهیسا های معنوی آموزش
بابا  یدارما که ساتیا سا می باشد که کودکان را تشویق می کند با حقایق کهن یا ساناتانا SSE)( ییسا معنوی

از طریق درس ها و مثال هایی ن آموزش یدر اآشنا شوند.  ،از طریق زندگی و پیامش نمونه ای از آن است
  نند.بابا نشان داده شده است تا کودکان بتوانند آنها را تمرین ک یاهمیت زندگی و پیام سا

  درونذات الهي دربيدار كردن 

  شکوفایی کیفیت های الهی نهفته درون هر کودک است. ،هدف اولیه این برنامه

، رفته رفته آگاهی از الهیت درون بیدار می شود و این امر با تاکید بر روی ییدر کZس های مرکز آموزش سا
  خشونت انجام می پذیرد. ارزش های انسانی اصلی یعنی حقیقت، درستکاری، عشق، صلح و عدم
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بابا به عنوان دانشی که از درون برمی خیزد از آن سخن می گوید. یکی از  یساتیا ساروندی است که این آموزش 
باید   ییسا معنوی های است. معلم مرکز آموزش(مرد یا زن)   معلم خود شخِص، مهمترین فاکتورها در این  روند

 روند  ییسا معنویباشد. در کZس های مرکز آموزش  ،و فضیلت های درس داده شده ها نمونm زنده ای از ارزش
زندگی خردمندان، مقدسین و شخصیت انسان های با تقوا  در مورد  ویژهه کاری بر مبنای تعریف کردن داستان ب

ای ویژه ای از تکنیک هیی سا معنوی های کZس های مرکز آموزش ،ها در کشور زادگاهشان است. اضافه بر این
مانند از حفظ کردن دعاها، خواندن آوازهای الهی، تکرار نام خداوند،  .استفاده می کند معنویبرای آموزش های 

  های گروهی و تمرینات روزمرS اصول اخZقی. نشستن در سکوت، گوش فرا دادن به داستان ها، شرکت در فعالیت

یگانگی در نهاِن همm  (ذات الهی) است و یقی او آتمابابا به کودک نشان می دهد که خوِد حق یدرس های سا
آفرینش وجود دارد. بنابراین، وجه مشترکی همm 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. 

  يارزش انسان پنج

نهان آفرینش وجود دارد، به آنها یاد داده می شود که مبنای  برای کمک به کودکان برای درک یگانگی که در
اعمالشان باید بر حقیقت استوار باشد، به همm ادیان احترام بگذارند، به بشریت خدمت کنند و زیر بنای زندگیشان 

ا را بابا م یارزش اصولی یعنی حقیقت، درستکاری، صلح، عشق و عدم خشونت استوار کنند. ساتیا سا ۵را بر روی 
اما فقط برای  ،خود از یکدیگر جدا ناپذیرند و به یکدیگر وابسته اند الهی ذاِتارزش در  پنج مطمئن می سازد که

که به طور تنگاتنگ با وجود دارند ف آموزشی او آنها را از یکدیگر جدا نموده است. ارزش های بی شمار دیگری اهدا
  به ارزش اصلی حقیقت مربوط می شوند.نیت صداقت و خلوص . به عنوان مثال هستند ارزش در ارتباط پنجاین 

  برخواسته ها و آرزوها سرپوشيگذشتگي و از خود

همینطور به کودکان ششمین ارزش که از خود گذشتگی است نیز درس داده می شود و به آنها یاد داده می 
 mالهی زمان، پول، غذا، انرژی و شود که صرفه جویی کنند، از اسراف بپرهیزند و به طور خردمندانه از سرچشم

  دانش استفاده نمایند. دست یابی به چنین اموری فقط از طریق محدود کردن خواسته ها امکان پذیر می شود.

  و بافت اخالقيعفيف شخصيت 

همانطور که کودک رشد پیدا می کند، کاراکتر و شخصیت او نسبت به خانواده ای که در آن است، دوستانش و 
  ترش می یابد.جامعه اش گس

اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس زیر بنایی  ،اولین جزء hزم برای ساختن شخصیت خوب :سای بابا می گوید
 از طریِق ییسا معنوی . معلمین مرکز آموزش هایرندیگ شکل میاست که خصوصیات خوب دیگر بر مبنای آن 

  به کارگیری انواع مثال ها به کودکان کمک می کنند که این اعتماد به نفس را بدست آورند.
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اضافه بر آن باید معلمین هدفشان این باشد که 
کیفیت و بافت اخZقی بسیار باhیی را در 

بوجود  ،اعتماد کرده اند  کودکانی که به آنها
  آورند.

م رفتار ایمان به خداوند، انجا ؛برخی از این صفات
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 
تصادی، اق روحی جستجو کرد نه در مسائل

... .سیاسی، عقZنی، تحصیلی یا در حوزS اجتماعی
ن تأسیس می کنم مدارسی که م یکی از اهداف

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. نقشm فعالیت الهی من 

 ماین است که برای جوانان آموزشی را ترتیب ده
د و آنها را به نآنها نیز پاک و منزه شو انگیزه که در مدت زمانی که آگاهی آنها پرورش می یابد، احساسات و 

دست پیدا  ،د تا بتوانند به آن چشمm آرامش و سرور که در قلبشان استننمای ی مجهزو ذهن یانضباط جسم
  کنند.

ی و تماس حاصل کردن با وطبیعت و ذات واhی آنها باید از طریق درس خواندن، دعا کردن، دیسیپلین معن
شان پرورش یابد و تشویق به شکوفایی شود. باید آنها  سرزمین مرد الهی ان زن وخردمندان، قدیسین و قهرمان

  درونی قرار گیرند. آگاهی از خود  در مسیر اعتماد به نفس، (رضایت از خود)، از خود گذشتگی و

 ۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹////۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷آنانتاپور  آنانتاپور  آنانتاپور  آنانتاپور      ،،،،اااابابباببابباب

  معنويسخنان بابا در مورد آموزش هاي 

  والدينمسئوليت هاي معلمين و 

متدها و روش های به کار گرفته شده قادر به پاکسازی ذهن ها و قلب ها  ،های آموزشی موجودموسسه چون در 
(بال ویکاس) را با این دیدگاه شروع کردیم که از کودکان در  ییسا معنوی نیستند، کZس های آموزش های
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زه یجوانانی با ذهن های خالص و قلب های پاک به هنگام کودکی و نوجوانی مراقبت کنیم و آنها را آماده سازیم تا
  شوند. لیتبد

        اییاییاییاییسسسس    ییییآموزش های معنوآموزش های معنوآموزش های معنوآموزش های معنو    ،،،،سخنرانی مربوط معلمینسخنرانی مربوط معلمینسخنرانی مربوط معلمینسخنرانی مربوط معلمین    ،،،،بابابابابابابابا

 را شد. تقوا و فضیلتی خواهندرهبران آیندS این کشور  دیالهام می بخش و راهنمایی می کنیدرا که شما  کودکانی
و مثال هایی را که برایشان می  دیساز که به آنها پیوند می زنید، پندها و راهنمایی هایی که برایشان فراهم می

  .رو تغییر می دهند زنید در حافظm آنها حک می شوند و چشم انداز و رفتار آنها را در روزهای پیِش

        ۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷۴////۳۳۳۳/ / / / ۱۱۱۱راجاموندری راجاموندری راجاموندری راجاموندری     ،،،،بابابابابابابابا

. آنها را نگه دارند و حرمت گذاشته دهید که به پدر و مادرشان احترام در این برنامm درسی به کودکان آموزش
را  و اشیاء hزمه استفاده در این دنیا هی یک تشکر ساده از کسانی که وسیلیعن .این اولین مسئولیت آنهاست

  برایشان مهیا کرده اند.

  معنويت شخصيت و

با تقوا و پرهیزکار باشد. شخصیت، اقتدار و توانایی است. همm دین ها  هیچ دانشی نمی تواند باhتر از شخصیِت
 ادی شان، بلکه به عنوان پایm زندگی معنوی و رفتاراعتقتکیه بر نیازهای مشترک دارند نه به عنوان شرایط خاص 

آنها لیاقت  شان را در امتداد این خطوط هدایت می کنند هیچگاه صدمه نمی بینند و به فردی. آنهایی که زندگی
تقوا در همm مراحل موثرترین وسیله در پاکسازی وجدان درونی است زیرا  .و شایستگی معنوی عطا خواهد شد

  .دهد و چگونه باید آن را انجام دهد فرد را وادار می کند تا کشف کند که چه کاری را باید انجام

        بابابابابابابابا

در هر لحظه در حال رشد کردن و بزرگ شدن بازگشت ارزش های اخZقی هم اکنون اینجاست و وجود دارد و 
  اخZقی امروزه نگرانی و دغدغه جهانی است. معنوی و زیر بنای اسبشریت بر اس است. حقیقتا بازسازی

            ۱۹۶۱۱۹۶۱۱۹۶۱۱۹۶۱////۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳َمدَرس َمدَرس َمدَرس َمدَرس     ،،،،بابابابابابابابا

شخصیت کودکان باید محکم و پاک و منزه ساخته شود. همm 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.

        ۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶////۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸آنانتاپور آنانتاپور آنانتاپور آنانتاپور     ،،،،بابابابابابابابا

گناه، احترام به  ازندگی مانند عشق به خداوند و ترس در ذهن هایشان خصوصیات اصلی و ارزش های انسانی ز
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 سZمتی و بهداشت آگاه سازید.

        بابابابابابابابا
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غییراتی عمده در ت عادات و رفتار ایده آلاز طریق هدف ما این است که ذهن کودکان را طوری شکل دهیم که 
  .تر کنیم کودکان بوجود آوریم،  نه صرفا بار آنها را با اطZعات سنگین

        سخنرانی برای معلمینسخنرانی برای معلمینسخنرانی برای معلمینسخنرانی برای معلمین    ،،،،بابابابابابابابا

جوانانی که قادر به فداکاری و ایثار باشند بیش از پیش مورد نیاز است. تنها این هم کافی نیست. ما به  به امروزه
جهان، همه جا حاضر بودن الهیت را اعZم کنند. اجتماع به جوانانی جوانان شجاعی نیازمندیم که بتوانند به 

 ،دنبرمی خیز ، عدم محبت و عدم ترحم عدالتعدم  احتیاج دارد که با شجاعت در برابر موقعیت هایی که از
کنند. ما به جوانانی  مقابلهو با آنها  ستندیبا

احتیاج داریم که نه تنها برای بهره گیری 
دی کوشش می کنند بلکه های دنیایی و ما

اهمیت به سزایی هم به مسائل معنوی و 
اخZقی می دهند. ما به جوانانی نیاز داریم 
که آماده اند که هرگونه تقلید و عقاید 
خودخواهانه را رها کنند و بتوانند به جامعه 

خدمت کنند. ما به  تییمن بدون هیچگونه
جوانانی نیاز داریم که با تکیه بر تجربیات 

شان به دیگران اعZم دارند که الهیت خود
درونی (آتما) مهمترین جنبm زندگی می 

  باشد.

        ۱۹۷۷۱۹۷۷۱۹۷۷۱۹۷۷    ،،،،بابابابابابابابا

  همة اديان را به طور يكسان آموزش دهيد

همm دین ها را آموزش  ارزش های یکسان
به کودکان گفته هایی از انجیل  مثZ"دهید. 

و اهداف مسیحیت را درس دهید. همینطور 
دین زرتشت، بودایی، از نوشته های مقدس 

داستان هایی  ،اسZم و دیگر ادیان استفاده کنید تا آنها را با اهداف و کمال مطلوب این ادیان آشنا سازید. بعZوه
یک از  که از نوشته های مقدس همه ادیان هستند را برایشان تعریف کنید. هیچ دینی را کوچک نکنید یا هیچ

این  .ددهنکتاب گیتا به کودکان آموزش از  همهی پیشنهاد داد که باید ادیان را برجسته تر نشان ندهید. شخص
دیدگاه غلط است. البته اگر خوِد کودک این عZقه و پشتکار را نشان دهد نباید راهش را مسدود کرد. با روشی 

توسط عشق و با هماهنگی، همه  عشق"شیرین و ساده آموزه های هر یک از ادیان را به آنها نشان دهید. "مذهب 
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" بر خZف مذاهب عشق ادیان را در هم می آمیزد. مریدان مذاهب دیگر ممکن است احساس کنند که "مذهب
اما ما نمی خواهیم که چنین احساسی بوجود آید. مذهب ما تمامیت است، حاصل جمع است. ما  ،خودشان است

  بکنیم.ده بخصوص یک عقینباید دیدگاه خود را محدود یا منحصر به 

        ۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹////۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۱۲۱۲۱۲۱    سایی درهندوستانسایی درهندوستانسایی درهندوستانسایی درهندوستان    یییین آموزش های معنون آموزش های معنون آموزش های معنون آموزش های معنوییییکنفرانس همه معلمکنفرانس همه معلمکنفرانس همه معلمکنفرانس همه معلم    ،،،،بابابابابابابابا

برای کZس های همm ادیان برنامه ریزی شده یا  ییامطرح کردن این سوال که آیا برنامm آموزش های الهی س
. فقط یک دینکرده انشان دهندS آن است که شما زیر بنای مذهب هندو را درک  ،فقط برای کودکان دین هندو

و آن مذهب عشق است، فقط یک طبقه وجود دارد و آن طبقه انسانیت است.  بخاطر بسپارید مذهب وجود دارد،
م، یا رنگ شما باید مراقب باشید تا کوچکترین اثری از اختZف در زیربنای ادیان، طبقات اجتماعی، عقیده و مرا

  نپرورانید.  سایی های معنوی پوست را در کZس های آموزش

همه دانش آموزان را در آموزش ها و الهامات به طور مساوی شرکت دهید و سهیم کنید. داستان ها را از نوشته 
  های مقدس همm ادیان انتخاب کنید تا کودکان را به ارزش های یک زندگی خوب عZقمند کنید.

قهرمانان اخZقی و معنوی و مقدسین همm ادیان سخن بگوئید. همm این داستان ها از یک منبع و ُمهر با آنها از 
بنا  غیر حقیقتراه  و رسم زندگی را بر اساس و  تشویق نکرده واحد برمی خیزند. هیچ نوشتm مقدسی خشونت را

د. همm انسان های مقدس تجلی . همm ادیان حقیقت، درستکاری، صلح، برادری و عشق را می ستایننکرده است
  خدمت، شفقت و عدم وابستگی بوده اند.

        ۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷۴////۳۳۳۳////۱۱۱۱ری  ری  ری  ری  راجاموندراجاموندراجاموندراجاموند    ،،،،بابابابابابابابا

  ))))EHV((((هاي انساني   آموزش ارزش

  آموزش هاي معنوي سايي و آموزش ارزش هاي انساني

و آموزش ارزش های  ی، آموزش های معنوی ساییبابا اعZم کرد که از نظر سازمان شری ساتیا سای یساتیا سا
ه های مریدان بابا ددو بال یک پرنده اند و اهدافشان یکی هستند. آموزش های معنوی سایی برای خانوای انسان

ارج از خدر .محور اصلی برنامm درسی آموزش های معنوی سایی می باشند یطراحی شده و ارزش های انسان
، اصول تدریس بر اساس ارزش ها را برای عموم انسانی همگانیبابا، برنامm آموزش ارزش های  یمراکز ساتیا سا

 پنج . برنامه آموزش ارزش های انسانی بر رویارائه می دهدبچه ها با گذشته های متفاوت در محله ها و مدارس 
ارزش اصلی، رفتار با تقوا، برادری انسان ها و اتحاد دین ها، نظم شخصی و زندگی همراه با خدمت بدون منیت 

جنبه های آموزش ارزش  آموزش های معنوی سایی عZوه بر اینکه همm ،رکز بسیار زیادی دارد. از طرف دیگرتم
را در بردارد همینطور به تمرین های معنوی درونی مانند دعا، مدیتیشن، آوازهای الهی و تکرار نام  های انسانی

  خدا نیز اهمیت می دهد.
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و برنامm آموزش ارزش های   ییهای معنوی سا تی میان آموزشگاهی اوقات ممکن است احساس شود که تفاو
که کودک تحت تعلیم  انسانی بوجود آورده ایم. باید یادمان باشد که هیچگونه تفاوتی بین این دو نیست. هنگامی

سعی کنید که به او درس هایی هم از برنامه ارزش های انسانی  ،می گیرد رقرا یبرنامه آموزش های معنوی سای
بدهید. این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. آنها در مقابل یکدیگر نیستند. آنها مانند دو چرخ یک گاری یا دو 

ین را برقرار کنید و فقط در آن هنگام است که ا زنبال یک پرنده اند. فقط در آن هنگام ممکن است بتوانید توا
  سفر می تواند هموار و نرم انجام شود.

            ۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴بهار بهار بهار بهار     ،،،،بابابابابابابابا

ما می گوئیم   .می باشد سر و  دست ،قلببه مفهوم آشنایی و هماهنگ کردن بین  ارزش های انسانی آموزش
سر، قلب و دستان باید با یکدیگر همکاری داشته و در  یعنیاست. انسان کلمه  کدرس مناسب برای بشریت در

هیچ ارزش انسانی باhتر از این وجود ندارد. سعی نکنید که از آموزش ارزش های انسانی  .هماهنگی باشند
باشند. اگر چنین نباشند ارزش های ک راستا یدر  باید عمل اسطوره بسازید و تبلیغات بیآفرینید. افکار، کZم و

  پدید می شوند و انسانیت سقوط می کند.انسانی نا

        ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰////۹۹۹۹////۲۹۲۹۲۹۲۹نرانی در مورد مستحکم کردن آموزش ارزش های انسانی نرانی در مورد مستحکم کردن آموزش ارزش های انسانی نرانی در مورد مستحکم کردن آموزش ارزش های انسانی نرانی در مورد مستحکم کردن آموزش ارزش های انسانی خخخخسسسس    ،،،،اباابااباابابببب

. به دنیا آمده تا بتواند شادی جاودانm آگاهی و ذات الهی در درون خود را کسب کنده سان بعنوان یک انه ب فرد
، در واقع مفهوم و معنی تیپر اهم شود. این معنی درونی یگفته م m-a-n, man انسان در زبان انگیسی 

ا الهیت درون خود داشته باش. ی آتماآتماآتماآتما    نگاهی به  یعنی  aاست یعنی توهم را رها کن.  ااااییییماماماما     mکلمm انسان است: 
n  ن زندگی انسانی به ما هدیه شده است تا در جستجوی بدست یبه نیروانا و آزادی دست پیدا کن. ا یعنی

  .سه تZش کنیم آوردن این

        ۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱////۷۷۷۷////۴۴۴۴    ،،،،بابابابابابابابا

با  ،حکومت های دنیوی مایل نیستند که ساناتانا دارما (خرد جاودانه) را به کودکان و نوجوانان تدریس کنند
این اصول کاربرد جهانی دارند و بر ضد هیچ مذهب خاصی هم نیستند. می گویند که این انجمن و آن  نکهیا

انجمن دوره های آموزش اخZقی را برای کودکان پیشنهاد می کند. در حالیکه اگر این دوره ها بر روی الهیت 
های  رود. همینطور باید کZسجاودانه به هدر می  خرِد جان بخِش درون تکیه و تمرکز نکنند بیشتر نیروِی

خودشان و توانایی های بی  ها گذاشته شود که آنها عمق وجوِد در مدیتیشن برای جوان در مورد انضباط مداومی
  پایان آن را برای رسیدن به صلح و شادی درون کشف کنند. 

            ۱۹۶۴۱۹۶۴۱۹۶۴۱۹۶۴////۱۱۱۱////۱۴۱۴۱۴۱۴    پراشانتی نیلیامپراشانتی نیلیامپراشانتی نیلیامپراشانتی نیلیام    ،،،،اباابااباابابببب

  ق ارزش هاي انسانييد و به كودكان بزرگسال از طريق داستان ها آموزش دهيبه كودكان كوچكتر از طر

د به کودکی آموزش داده شود که تا اندازه ای از درک و فهم یم که ارزش های انسانی بایباز دوباره می گو
ن ید او نمی تواند اینه ساله ای درس ده، شده است. اگر شما ارزش های انسانی را به کودک هشت برخوردار
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ام های یی که حاوی پیق داستان ها و مثل هایازده سالگی از طرین تا سِن ده، یکند. بنابرا اصول انتزاعی را درک
ن خارج شدند و وارد ین سنید. هنگامی که آنها کم کم از ایاخZقی هستند ارزش ها را به کودکان آموزش ده

  د. ینوجوانی گشتند آنگاه برنامه ارزش های انسانی را مانند دارو به آنها بخوران

         ۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴، بهار ، بهار ، بهار ، بهار بابابابابابابابا

educare زد و اصول آموزشيعني دانشي كه از درون بر مي خي  

ست مگر جمع آوری یزی نیی مربوط می شود که چیایآموزش دو جنبه دارد: جنبه اول آن به آموزش دن
ی یت باhیفین جنبه از کیافت که در ایاری را می توان یاشخاص بس ،ای مدرنیاطZعات و دانش کتابی. در دن

نام دارد که به ارزش های انسانی مربوط می شود. کلمه    educareبرخوردار شدند. جنبه دوم آموزش
educare قت، یدر اعماق درون هر انسانی ارزش های حق ."زی که در درون استیرون آوردن آن چیبعنی "ی

رون کسب کند، آنها یبدرستکاری، صلح و آرامش، عشق و عدم خشونت وجود دارند. کسی نمی تواند آنها را از 
ن نمی توانند آنها را ابراز یبنابرا ،زند. ولی انسان ها ارزش های انسانی را به فراموشی سپرده اندید از درون برخیبا

ن است که یرون آوردن ارزش های انسانی ایرون آوردن ارزش های انسانی. معنی بیعنی بی Educareکنند. 
  م.یمالمان نشان دهم و در اعیل کنیآنها را به عمل  تبد

   ۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱////۷۷۷۷////۴۴۴۴    ،،،،بابابابابابابابا

رنگین کمانی که در آسمان است از شکسته شدن یک نور سپید توسط قطره های باران تشکیل شده است. این 
تعدد و تکثر از طریق منشور ذهن تشکیل می شود. گوناگونی پنج عنصر در  ،نشانگر آن است که در طبیعت

شدن چنین حقیقتی دانشی است که از درون به  سرچشمه اش در نور پاک الهیت درون است. آشکار ،آفرینش
  بیرون می آید.

  بابا بابا بابا بابا 

  

  

  

  

 جمع آوری شده اند:جمع آوری شده اند:جمع آوری شده اند:جمع آوری شده اند:های زیرهای زیرهای زیرهای زیر    تمام مقاله های باh از کتابتمام مقاله های باh از کتابتمام مقاله های باh از کتابتمام مقاله های باh از کتاب
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        مطالب آموزشی برای معلم هامطالب آموزشی برای معلم هامطالب آموزشی برای معلم هامطالب آموزشی برای معلم ها
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 ییمن رخ داد. با راهنما یشغل یبود که در طول سال ها ین اتفاقین و بهتریتر مهم یانسان یس ارزش هایتدر
ق آنها خود یدا کنم که از طریرا پ ییها ن کار داد توانستم راهیکه او به من در ا ییها یز و دلگرمیام عزیسات یها

ز در وقت مناسب یکه همراه من شد همه چ یرحمت بزرگن یآماده کنم. با چن یین آموزش هایدادن چن یرا برا
 یارزش ها یکه سر کZس ها ین جلسه اید انجام  گرفت. اولیگنج یکه در مغز من م یزیخود و بهتر از آن چ

توان  ینم یانسان یرا در آموزش ارزش هاینگران بودم ز یحاضر شدم طبق معموِل پروسه مغز، کم یانسان
که راجع به  یحید واقعا در همان محدوده قدم برداشت. خZصه بعد از توضیبات. اد گفیا زیرا کم  یکZم
شن همه یتین کار من شروع شد. پس از اتمام مدیشان را بستند و اولیها شن مورد نظرم دادم همه چشمیتیمد

اند. به خودم ا از آن لذت برده یا تعجب کرده اند یتوانستم بفهمم آ یکردند. نم یمات و مبهوت به من نگاه م
من  یج شدند. ولیشان انجام دادم احتماh گیر از زبان مادریغ یگریشن را به زبان دیتین مدیگفتم چون من ا

ن کار را خوب درك کرده یچند سوال متوجه شدم که همه بچه ها روند ا دنیکردم. همان جا با پرس یاشتباه م
از ندارد." در یقت به ابزار زبان نیحقن بود: "یفتم و آن ااد گرین درس خود را یاند و من در همان جلسه اول اول

ست و یشود که جوهر وجودشان چ یبه کودکان نشان داده م ییف کردن داستان هایبا تعر ین برنامه درسیا
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کند بلکه آن خوِد کودك  یل نمیرا به کودك تحم یزیچ وقت معلم چیز در درون خودشان است. هینکه همه چیا
h به h قت وجود دارد یکه حق یکند و فقط معلم او را به آن طرف یدا میداستان ها نگاه درست را پ یاست که از

  کند.  یل میمتما

رند. قدرت انتخاب راه درستشان فوق العاده است. همانطور که یپذ یقت را میار ساده تر از ما حقیکودکان بس
نشده است. آنها هنوز  یرون خط خطیب یدشان هنوز از باورهاید صفحه سفیگو یشه میزمان همیام عزیسات
شنوند با  یم یارزش انسان ۵ك از یرا راجع به هر  ییها داستان یك هستند. کودکان وقتیبا درون خود نزد یلیخ

از عشق و محبت داده  یدرس یان کنند. وقتیات خودشان را نسبت به آن ارزش بیلند که درك و تجربیاق مایاشت
نشده است.  یت هنوز در آنها قویمشکZت خود را با دوستانشان حل کنند. من یشود آنها عجله دارند که فور یم

دن داستان ها ید که پس از شنیکن یکند. باور نم یقلبشان را گرم م یمربوط به عشق و فداکار یداستان ها
 یبرا یخواهند  از هر فرصت یم کنند و چگونه میتانشان تقسلشان را با دوسیخواهد که وسا یچگونه دلشان م

  استفاده کنند.  یو همفکر یهمدل ،کمك ،نشان دادن  عشق

گر را یکدیاز عشق به  ییبایدارند داستان ز یدانستم کودکان با هم مشکZت فراوان یکه م ییاز کZس ها یکیدر 
که با هم مشکل داشتند  یین داستان همه آنهایف کردم. در حیشان تعریبرا انتخاب کردم و آن را با آب و تاب

در بر داشت. پس از اتمام داستان  یادیز یام هایشان پیکردند. انگار داستان برا یبه هم نگاه م یر چشمیمرتبا ز
گر را در یکدیل هستند یشنهاد کردم که اگر مایآن بحث کردند و نظرات خود را گفتند پ یهمه رو یکل یوقت
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که  یچشمانم شکل گرفت. همه کسان یدر جلو ید که چه صحنه با شکوهیدید ید و مید بودیرند . بایغوش بگآ
چ یگر را محکم در آغوش گرفته بودند. انگار هیکدیرساندند  یبه هم آزار م یکردند و گاه یگر را مسخره میکدی

، درس ك بزرگسالیق بوده اند وآنجا بود که من به عنوان یشه با هم رفیرا با هم تجربه نکرده و هم یگذشته ا
 یکنم وقت یچگاه آن را فراموش نمیگر از کZس ها که هید یکیرا از آنها آموختم. در  یگذشتگبخشش و از خود

دستش را بلند کرد و گفت:  یشن کودکیتیافتن مدیان یشن نور شروع کردم بZفاصله بعد از پایتیجلسه را با مد
دادم لبخند  ید نشان مینبا یم و من هم چون عکس العملیگو یست. من به آن خدا میدانم آن نور چ یمن م

شن یتین مدیرا درك کردم. من در ح یگریز دیاما من چ :گفت دستش را بلند کرد و یگریزدم. فورا کودك د یم
ك کودك هشت ین حرف یابه بدنم ندارد و  یچ ارتباطیگر در من وجود دارد که هیك من دیاحساس کردم که 

در  یدادم. چند روز بعد کودک یشان گوش میار خونسرد به حرفهایساله بود. من شگفت زده اما در ظاهر بس
با هم داشتند.  یسخت یشب پدر و مادرم دعوایار آهسته در گوشم گفت: دیم را گرفت و بسیاط مدرسه جلویح

قه یکنم به خاطر من فقط چند دق یگرفتند باhخره داد زدم و گفتم خواهش م یکردم آرام نم یم یهر کار
شان انجام دادم. پس از یشن نور را برایتید و من مدیم انجام دهیگو یرا که م ید و هر کاریچشمانتان را ببند

 را در کنار دِردر آنها نبود و آرام شده بودند. مادِر همان کودك  یاز  لجباز یواقعا اثر ،شنیتیتمام شدم مد
  به ما کرد. یار بزرگیشب فرزندم کمك بسید :دم و به من گفتیمدرسه د
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شود. اما به  یم یسم کتاب پر برگین کZس ها دارم که اگر بخواهم همه آنها را بنویاز ا یمن خاطرات فراوان
را کودکان باهوشند. همه یکنم. ز ین میرم و تمریگ یاد میم که من هم همزمان با بچه ها یتوانم بگو یجرات م

د با یم. حداقل بایرا انجام ده یگریم  و بعد خودمان کار دییرا به آنها بگو یزیتوان چ ینم ،رندیگ یر نظر میرا ز
م. امروزه ین کنید مدام تمریم و ما هم بایو بزرگ شدن یریادگیم که ما هم در حال ییم و بگویآنها روراست باش

اد است و با سرعت یار زیبچه ها بس یبررو باشد یم وتریم و کامپیون و گیزیکه در غالب تلو یرونیب یایاثر دن
چند دگمه مملکت ها را  م ها با فشاریدهند که در گ یاد میکشد. به بچه ها  یآنها را به سمت خود م یبیعج

فرزندانمان  یاق برایکه ما با اشت ییها یم ها و بازیام اغلب گین است پیر کنند و انسانها را نابود کنند. ایتسخ
  م.  یده یج میخشونت را با دستان خودمان ترو یم. ما گاهیکن یم یخودمان هم با آنها باز یم و گاهیخر یم

 قت،یسرشار از حق یاعتماد، مکان یك و خشن و بیتار ییایدن یفرزندانمان به جا یم و برایکمك کنم به هم ییایب
مان یام  مقدس معلم معنوین  پیا در یم تا ما هم مقداریو عدم خشونت را به ارث بگذار یعشق، صلح، درستکار

  م.یم باشیسه ام من است"ام من است"ام من است"ام من است"ییییمن پمن پمن پمن پ    ییییزندگزندگزندگزندگ""""    ::::دیگو یکه م

  قتین حقیلوفرین یبا بوسه بر پاها                                                        

        پانته آپانته آپانته آپانته آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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  فقط سكوت، خداوند را نشان مي دهد
  

که من  نگذاشت. در زیر خاطراتی استتنها و برون است و برای رحمتی که هیچگاه مرا  درونسکوت  درآرامشی که  بهبا عشق 
  .نوشتماز هندوستان در دفتر خاطراتم  مچند هفته بعد از بازگشت

  با عشق،
  ناتاشا

  

گردانید و آن باز مبه "خود"مرا  مایشانتی نیلاپر
 زندگی امکه با من در طول  کرانیرحمت بی

به من یادآوری کرد. در  حضور داشته است را
ابتدا انتظارات و خواسته های بیشماری داشتم، 

صی با سای بابا، خلق کردن مانند مصاحبه خصو
زاتی که بتوانم با معجتماس نزدیک و  ،اشیاء

خود فرو روم  درون تا بتوانم به چشم خود ببینم
من به درون  به جای آن . ولیآنگاه باور کنمو 

باور  همیشهبه یاد بیاورم که من  هدایت شدم تا
با رحمت همواره و به عناوین مختلف  داشته ام

نیاز به آن توجهی که  ه آنهمو  من بوده است
 برای سال های همیشه با من خواهد بود.دارم 

را نمی پذیرفتم، زندگی خداوند  Sاید بسیاری
می پرسیدم که  مدامبرایم بسیار سخت بود و 

اینگونه چگونه خداوند اجازه می دهد که 
، پس در اینصورت خدایی اتفاق بیافتدمشکZت 

هایی  سال. ناگهان بطور غیر مترقبه ای خداوند به زندگی ام باز گشت ،در آشرامساده و ساکت در اتاقی  ولی وجود ندارد.
بعد از . گردیددوباره در قلبم شکوفا  و بر من سرازیر شد خداوند،قدرت" بودِن  تماماعتماِد به " ،داشتم باورکه خداوند را 

از آنچه من تصور کرده و یا ده سال دیدم و احساس کردم که خداوند حقیقت دارد، با این تفاوت که حال او خیلی بیشتر 
زیرا  کردبیان  آن رابشود غیر ممکن باشد که با کلمات  و یا شاید کامZ دشوار . بسیارداردحقیقت تجربه کرده بودم، 

که می خواهم  حقیقت پایداری از آنو اشتباه باعث برداشت غلط  تشریح کردن خداوند آنًا نسبت دادن کلمات برای
، سکوت آرامش می آورد و فقط سکوت . فقطحقیقت را بازگو کندبگویم می شود. در اینصورت فقط سکوت می تواند 

 درونکردم. سکوتی که همیشه در  و دریافت درک مشانتی نیلیاادر پرمن خداوند را نشان می دهد. این چیزیست که 
  سکنی دارد.

۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱ژانویه ژانویه ژانویه ژانویه         ۲۲۲۲۲۲۲۲



٤١ 

۱۳۹۰نشریه مرداد ماه   

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
  
  
  
  

توخالی نیست. محلی است که من سعادت لذت بردن در آنرا  ی،ندیر مانند هر محلمراقبه کردن در ایوان م
هر  با. جاییست که  بدون تردید است همه جا و همه چیز را در برگرفته شادی ،داشتم. در این مکان متبرک

  زیرا انسان می داند که در درگاه خداوند است. شوددرون می رود خوشحالی احساس می ه که ب ینفس

شری ساتیا سای بابا روشن می شود  چهرهخصوصا زمانی که برای یک لحظه چشم به  ،خداوند پیشگاهبودن در 
د. در انبه حد اعZ می رسرا خوشحالی  ،ندانش می باشدفگوس mچوپانی دلسوز مشغول رسیدگی به گلکه مانند 

تر خانه می کند و زمان ابدی احساس می  عمیق ،آرامش بطور شگفت انگیزی در قلب اینجاست که باhترین
و دلتنگ بوده است. بله، ایوان  آن حسرت خورده یشود. شخص می داند که در مکانی است که تمام عمر برا

 ققات فومی تواند تصور کند که چگونه اتفا دقیقامکانی بسیار مقدس است. انسان  ممندیر در پراشانتی نیلیا
مکانی که جای پای مبارک خداوند در آن نقش بسته است. مکانی که  العاده ای در این مکان رخ می دهد.

شعف و خوشی را احساس کرده و آرزوهایشان برآورده می شود. من ایمان دارم که در  mلحباhترین مر ،مریدان
خداوند تمام آرزوها را می داند و اغلب برای  ی دهد، زیراممعجزاتی شیرین و زیبا رخ  هر روز این ایوان متبرک

  آنان را برآورده می سازد. ،خوشحالی ما با رحمت بیکرانش

چند روز قبل از تولد  ، آن روزهای پر عظمت که صرف جستجو در درون می شد و برای من خیلی عزیز هستند
گاه خودش موقع خواندن باژان در پنجاه و پنج سالگی بابا بود. زیرا در آن روزها قادر به ستایش خداوند در در

  ندیر بودم.م
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در نوامبر سال هزار و نهصد و هشتاد، تمام دنیا نمایندگان خود را برای کنفرانس جهان سوم و  عزیزآن روزهای 
ر من و بقیه مردم می بارید. خیلی وقت بود که بصورت هدایا ه ند. باران رحمت الهی بابا بتولد بابا فرستاده بود

پنج سال پیش در  ،که در حضور جسمی و مبارک بابا بودم یین روزی را کشیده بودم. آخرین بارنانتظار یک چ
دا کردم و نگاهی به ساعت ندیر پیو آفتابی مکانی برای نشستن در م سالگی او بود. در آن صبح زیبا هتولد پنجا

بود. بی اختیار با انگشت یک قلب روی زمین کشیدم. فاصله بین ردیفی که  ۱۰:۰۴مچی خود انداختم، ساعت 
عنوان یک راهرو به محل ه را ب من در آن نشسته بودم با ردیف جلو خیلی کم بود، فقط به اندازه ای بود که آن

بود. دانشجویان در سکوت کامل در صف های مختلف نشسته بودند. نشستن دانشجویان دانشگاه بابا وصل کرده 
   .مه ابود معشوقم بابافکر و رویای دیدن  در ییها سال هیاد آوردم که چه ب هنگامدر آن 

شماره  ۱۰:۰۸شماره دقیقه است،  ۱۰:۰۴"سوامی ساعت  :در آن موقع آرزویی کردم و زیر لب به سوامی گفتم
  " .آرزوی من این است که تو پای مبارکت را روی قلبم بگذاری مقدسی است و

 ندیر است و یا مشغول دادن دارشاندانستم که آیا او هنوز در م در آن لحظه بابا در معرض دید نبود و من نمی
. برای چند لحظه خواهشی که در دلم از سوامی کرده بودم از خاطرم محو شد که ناگهان جنب  وجوشی است
می آمد.  ندیرطرف مه راه افتاد و از گوشه چشم لباس نارنجی بابا را دیدم که از انتهای  ایوان به دان بمریبین 

کاری شده و زیبا مکث کرد. او به آرامی چرخی زد و شروع به راه رفتن در بین دو ردیف  بابا نزدیک یک دِر کنده
که کشیده بودم افتاد. لحظه ای  ینزدیکتر و نزدیکتر می شد. در آن وقت چشمانم به قلب به من و کرداز مریدان 

انگشتانم  گرانبها به پاهای مبارکش دست زدم و با mقلب قرارگرفت. در آن لحظآن بعد پاهای مبارکش در میان 
و من تمام وجودم سرشار دانشجویان رفت  به سمتبابا به آرامی از پله ها  سپسلباسش را به آرامی لمس کردم. 

ی داد. بابا می گوید دقیقه را نشان م ۱۰:۰۸از عشق او بود. بZفاصله نگاه سریعی به ساعت مچی ام انداختم که 
خصوصا بعد  ،می شوند، این یک قانون است. من هیچگاه در این گفته تردیدی نداشتم که تمام دعاها جواب داده

  .نمودعشق و برکت خود را به من عطا  از آن صبح زیبا در ماه نوامبر که او

  "معشوق من" نوشتm چارلز پن"معشوق من" نوشتm چارلز پن"معشوق من" نوشتm چارلز پن"معشوق من" نوشتm چارلز پناز کتاب از کتاب از کتاب از کتاب 
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  "خدا"رفيق من، 
در یک روز گرم در زمستانی سرد، در دهکده ای واقع در جنوب هندوستان، نگاهم به نگاه "او" افتاد. نگاهش و چشمانش تا عمق 

را لمس کرد و وجودم را از احساسی ناشناخته لبریز کرد. هیچ تصور نمی کردم به آسانی وجودم و حتی فراتر از آن را خواند. قلبم 
خدا را مZقات کنم، چه رسد به اینکه به آسانی نیز عاشق او شوم. واقعا نمی دانم چه شد، با کلمات نمی توان آن را توصیف کرد 

م شکوفا و شکوفاتر می شود. وجود نارنجی رنگش گرمای فقط می دانم که آن عشق از آن روز، از آن لحظه تا به حال در قلب
  خورشید و هاله اطراف سرش، نور خورشید را برایم داشت.

من عاشق شدم. خدا دوست من شد، رفیق من شد، رفیق درونِی من. آنقدر عشق او برایم عزیز است که همچون با ارزش ترین چیز 
  خوِن قلبم آن را حفظ کرده ام. در زندگی ام، در hبZی سلول ها، پوست و گوشت و

  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 
یک به پرت شدن از لبه تیز گذرگاه های زندگی صبورانه با دخترت قدم برمی داری از تو سپاسگزارم. برای اینکه هر زمان که نزد

هستم، با معجزه هایت، با آغوش باز پدرانه ات، با عشقت، با نشانه های الهی ات و با حضوِر احساس کردنی ات دست مرا می گیری 
با من سهیم می شوی  و با یکدیگر دوباره در جاده های زندگی قدم بر می داریم از تو سپاسگزارم. از اینکه عشق و شادی وجودت را

  از تو سپاسگزارم.

از الهیِت 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 
  بود. چقدر خوشبختم که در داستان زندگی ام می توانم نام تو را بنویسم، چهره تو را بشناسم و قلبم برایت بتپد.

اسگزاری را از کجا آغاز کنم و تا کجا ادامه دهم؟ از حضورت سپاسگزارم، ازاینکه در خواب و بیداری، در درون و برون، حضورت سپ
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 

قلبم با شنیدن نام تو فشرده می شود و اشک شوق به چشمانم می آید سپاسگزارم. از جریان این عشق که بودن آن عشق. از اینکه 
  میان من و تو جاریست و از هم نشینی ات با من سپاسگزارم. 

  
  بابا من عاشقتم

  برای همیشه بوسه بر پاهای نیلوفریِن جاودانه ات
نیلوفر
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  مرا بپذیرید! عزیزامن عشق و رمحت

هر یک از مشا 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 

یا حقیقت را بیان می کند. به طور کلی دوزخ و  ،می کند، با دروغ سر و کار دارد

هبشت و تناسخ ها مهگی از منیت سرچشمه می گیرند.مهه آهنایی که در بند منیت 

جنات می یابند.  هستند آزاد نیستند و آن دسته که خود را از بند منیت رها کرده اند 

خداوند حقیقت جاودان است.  او ماورای بزرگی و عظمت است. اما مشا 

برای درک او باید منیت خود را در هم بکوبید. خداوند در درون مشاست، با مشاست و 

  اطراف مشاست. خوشحال باشید.
 

   با عشق و رمحت

  شری ساتیا سای بابا
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  اين بازي را تمام كنيد

"ارباب خود را دنبال  :من به شما توصیه می کنم که
ارباب،  آگاهی درون تان است،  کنید." منظور من از

ر آنصورت است که شما می فقط د ند.صدای خداو
از وسوسه های او  و ،با شیطان روبرو شوید"توانید "

بدون اینکه اذیت شوید، فرار کنید. شما باید همیشه 
گذشته هوشیار باشید که عادات و باورهای قدیمی و 

این با دنبال کردن سومین دوباره به خانه برنگردند. بنابر
،  شما خواهید توانست تا آخر بجنگ""یعنی قانون 

م بازی زندگی را تما"یعنی ارم باhخره در قانون چه
در دنیا  نبرد زندگی را ببرید، ؛پیروز شوید ،"کنید

پیروزی  دور باشید. این نوعباشید ولی از موانع آن 
سزاوار تبریک گفتن آن  کسب برای است که شما 

  هستید. 

عنوان ه کسی که ارزش  خداوند را با  گماشتن  او ب
بازی زندگی را می برد ، مسلما ارابه ران شناخته است

اینصورت دیگران در عقب زدن نیروی دشمن غیر  در
شکست می خورند، آنها از پا در می آیند و می افتند. 

به پای او تقدیم می  را به او واگذار کنید، مانند گلیعنوان ارباب خود قبول کنید، تمام اعمال خود ه خداوند را ب
  ".من شما را آزاد می کنماو به شما اطمینان می دهد: "  ،"غصه نخورید" ا را آرام می کند و می گوید:. او شمکنیم

  عشق را پرورش دهيد

ا با تمام ر عاری از خودخواهی را در خود پرورش دهید. آن خواسته های سالم و تجلی های عشق! عشق، پاکی و
دعا می کند، آیا  وند. وقتی که همسایه شما به خداشویدسهیم نژاد ها، رنگ ها و کشورها  برادران، خواهران، همه

او برای همان نعمت از یک خدای بخشنده استغاثه نمی کند؟   ی نمی کنید؟ آیااوندیکی و خویشبا او احساس نزد
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، شادی و غم او گرسنگی و تشنگی دیگری. ولی یگری بپرسد، در غالب فرهنگ و کیشاو ممکن است به روش د
اجازه هر دو طرف را گسترش می دهد.  ،سهیم کردن شوید.سهیم دیگران با  این عشق رامانند شماست. هاو 

آب راکد می گندد، ولی آب روان خنک و زhل است. عشق دهید عشق شما در قلب های دیگران جاری شود. 
  عشق نور است، عشق خداست.عشق پرقدرت است، است،  رحمت

زمین  بر روی، عشق زندگی است. بدون عشق و یا عاشق بودن ، هیچ موجودی نمی تواند در عشق زندگی کنید
 ماجرا ها، همهزمینه ای در پشت وجود داشته باشد. عشق به زندگی جان می دهد، عشق قدرت می دهد، عشق 

 ست.همه موفقیت ها همه از خود گذشتگی ها و

می تواند  از غم و غصه ها  تسهیم کردن آن به تنهایی خوشحالی و آرامش ابدی عطا می کند. ،عشق به تنهایی
. تصرف کنددنیا آمده است که تسهیم کند، خدمت کند، ببخشد،  نه اینکه ه و به شادی بیافزاید. انسان ب بکاهد

سعادت را  حقیقت گرانبها در معبد قلب تان پیدا کردید، آنگاه دروازS عنوانه موقعی که شما ایمان به خداوند را ب
  به روی خود باز خواهید کرد. 

افی نیست. دیوار به موجودات داشته باشید، ولی این ک شما نباید هیچ کینه و تنفری نسبتکتاب گیتا می گوید، 
ام موجودات را دوست کینه ای نسبت به موجودات ندارد! ولی آیا این ایده آل است؟ نه.  شما مسلمًا باید تم هم

این کار به . گیرد، درگیر کنید نه عشق بورزید. مرتب خود را در اعمالی که با عشق انجام میفعاh داشته باشید،
  تنهایی رحمت و محبت الهی که شما خواستار  هستید را جذب می کند.

وقتی که شما برای شغلی به خدا دعا  آن را بخواهید.  شتاق باشید وم خداوند باشید. برای چنین تسلیمی تسلیم
آن  سرسپردSی نه سرسپرده  خداوند، بلکه یا برای پسرتان، یا برای جایزه ای، شما سرسپرده هستید، ولمی کنید، 

چون طبیعت شما  خدا، به خدا دعا کنید، عشق بورزید برای  شغل، سرسپرده پسرتان و یا  سرسپرده آن جایزه.
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. 

و "مال خودم"  عشق است. اجازه دهید بذر کوچک عشقی که  برای "خودم" بهترین دیسیپلین در خود شناسی.... 
شاخه های آن عشق  را به حیوانات، پرندگان و به هر طرف گسترش پیدا  کند و برای تمام بشریت رشد کند.  دارید

یا در آغوش بگیرد.  از دهید و اجازه دهید که عشق، همه چیز و همه موجودات را  در تمام دن خزندگان توسعه
 محدود به  عشقی پهناور و بیکران. سوی عشق زیاد حرکت کنید، از عشقیه بعشق اندک 

mموجودات درک کنید، شما باید عشق را بپرورانید و خفاش هایی که به حفره  بخاطر اینکه خداوند را در هم
تنفر، حسودی و بدخواهی. اجازه دهید نور  از قبیلتان هجوم می آورند را بیرون برانید، خفاش هایی تاریک قلب

عشق  کند. وقتی که شما درت و کردار، و قضاوت های شما بتابد و آنها را روشن عشق به افکار و گفتار و حرکا
ی نماید و در وجودتان مانند فلوت می شما آشکار م برای خداوندی که تجلی عشق است، خود را غرق شدید؛

  شما را با سیل عشق  کیهانی بیدار می کند.یر برتر ضم نوازد  و
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عطا می  ،درعشق زندگی کنید. عشق ا در همه آشکار کند. عشق، خداست.رمی تواند ذات الهی  عشق به تنهایی
. عشق عاری از خود است، خودخواهی  خالی از د و فراموش می کندریگمی  ،فردی مِن می بخشد؛ اما کند و

چیزی که واقعا هستید،  خود را با دنبال کردن عZقه های پوچ تلف نکنید. عشق! عشق! عشق است. زندگی
  تجلی عشق.   -بشوید 

به خداوند باشد و به اندازه کافی برای جلب عملی که سزاوار پیشکش  عشق حیاتی است. عشق خدایی است.
Sما به خداوند نزدیکتر تر باشد، ش هرچه تجلی روشن عشق باشد. رحمتش پاک باشد، آن عمل باید تجلی کنند

واقعی بوسیله کینه و تنفر کدر  ند، عشقهستید. عشق بر اساس اختZف طبقاتی، کیش و مذهب تغییر نمی ک
  نمی شود.  

پرورش کینه و تبعیض قایل شدن. ریشه  ط این مضرات محافظت کنید. در عدمعشق را از مسموم شدن توس
 لهام و اشتیاق تمام افراد بر پایmتمام راه ها به همدیگر و  امفهوم تمام کتاب های آسمانی، پیوستن تمام مذاهب، 

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.

نباید مانند ری که از زبان شما بیرون می آید گفتال تان را پر از عشق کنید. گفتارتان را پر از عشق کنید، هر عم
رین باشد.  گفتار باید  زخم کند و مانند چکش بکوبد. آن باید سرچشمه ای از شهد شی چاقو ضربه بزند، مانند تیر

ز شکوفه ها  باشد لطیفی ا ذکر می شود باشد، جادS  (Vedas)وداهاکتاب مقدس که در  از خرِد تسلی بخشی
 آرامش و شادی  ببارد.  که از آن باران

را در خود پرورش دهید. بدون غرض و عصبانیت  عشق استاخZق شیرین و گفتار شیرینی که اثر طبیعی 
صحبت کنید، مصنوعی و یا رسمی صحبت نکنید،  مستقیمًا از قلبتان صحبت کنید. آنگاه شما شادی و عشق را 

  در بین یکدیگر پخش خواهید کرد.

بخاطر عشق، عشق را بخاطر مادیات و یا برای برآورده کردن خواسته های دنیوی نشان ندهید.  یدبورزعشق 
. به نظر می آینددشمن دوستان  و درنتیجه می شودگناه باعث خواستن، عصبانیت ایجاد می کند، عصبانیت 

سی که می خواهد ه و هر کبه نوعی بدبختی و مصیبت ختم می شود. بنابراین طعمه آن نشوید، با هم عصبانیت
رفتار کنید. این همدردِی سازنده باید عکس العملی خود به خود  برای  تمام  باشد، با همدردی توام با عشق

  بشریت باشد.

با چشِم عشق ببینید، با گوِش عشق بشنوید، با دستاِن عشق کار کنید، با افکار عشق فکرکنید و عشق را در هر 
شما را مملو از  سوی شما خواهد آمد تا قلب هایه عشق ب ی ازعشق با دریایسلول تان حس کنید. آنگاه خداوند 

  خودش کند.

، دم و بازدم نفس خود را با عشق آغشته کنید. هر لحظه را آغشته به عشق کنید. عشق ترس نمی شناسد. عشق
اشتباه می کشاند. طرف کذب و دروغ، بی عدالتی و ه انسان را ب ،. ترسدوری می کندکذب و دروغ گویی  از
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دنبال ه عشق در پی تحسین و تمجید  نیست، این قدرت آن است. فقط کسانی که در خودشان عشق ندارند ب
  پاداش و شهرت هستند. پاداش برای عشق، خود عشق است.

جای مادیات موقتی و فانی، اجازه دهید هدیه ه به خداوند پیشکش کنید، ب وقتی که شما می خواهید هدیه ای
  کردار اجتماعی است. همان نور عشق است، این جامع ترینتان عشق باشد. عشق 

خرد و عشق مانند جریانی از حقیقت،  رودی از  آن چانه نزنید. اجازه دهید و بهای قیمتعشق یک کاh است، در باره 
مه بگیرد. اجازه دهید که عشق از ذهن  و بدنتان  سرچش زه ندهید کهان جاری شود. اجاتآگاهی، صاف و زhل از قلب

   تان تراوش کند. این است راه رسیدن به خدا.آن عشق، کامل  و آزاد از قلب

  عشق نبايد طبقه بندي شود 

فیض و رحمت الهی نمی تواند با  ژیمناستیِک 
دلیل و برهان،  با خم  و چم شدن در یوگا،  و یا  

جذب شود. عشق به تنهایی می تواند  با ریاضت 
رحمت و محبت الهی را جلب کند، عشقی که  

برگشت و جواب  ندارد، عشقی  هیچ توقعی برای
چانه زدن را هیچ بلد نیست عشقی که با دل  که 

 تمام عشق ورزیدن هااز جان برای قدردانی  و
عطا می شود، عشقی که محکم، ثابت و تغییر 

هایی می تواند موانع را، ناپذیر است. عشق به تن
چقدر بزرگ، از بین ببرد. هیچ  هر اندازه و هر

تر از پاکی نیست، هیچ شادی رضایت قدرتی موثر
بخش تر از عشق نیست، هیچ لذتی باhتر از 
سرسپردگی نیست و هیچ پیروزی قابل ستایش 

 .تر از تسلیم شدن نیست

. بهره مندی ازهوش و ذکاوت دیگران باشدصادی و یا تاق طبقاتی، مذهب، وضع اختZفاِتعشق نباید بر اساس 
ه دنبال خسته ب عشق است که پی آمدی تراوش کند، چون طبیعِتهر کامل و آزاد و صرف نظر از  عشق باید

ز کند. هر خZء ای در هر قلبی نیازمند بگردد، چون عشق است که می تواند آبیاری کند  و آنها را حاصلخیدhِن 
می کند. عشق هرگز از انجام این کار  می شود و با خوشنودی آن خZء را ُپرر آن جاری که باشد، عشق د

لباس کاذب، تملق و چاپلوسی  ویری با فراوانی عطا می شود. عشق هیچخودداری نمی کند، بدون هیچ حیله و تز
 گیرد. و یا ترس در بر نمی
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شکوه و با  وند،خدا احساس کند کهو  متصل شود  می کند که به ریسمان  خداوند وادارخاصیت عشق، انسان را 
رخنه می کند تا  نخصوصیات دیگرا ساکن است. بدینگونه عشق به آرامی به اعماق هر قلبیدر  بیکرانشجZل 

   این است سرسپردگی و عشق واقعی. در او شکوفا شود. تا باشد که  از آن به بعد خداوندرا کشف کند،  جایگاه خداوند

  خداوند متصل شويد به

است عشق بورزید، نه کمتر  در خورشان ی  به چیزهای دنیوی با عشقی کهبا تعادل نسبی و احساس حق شناس
  و نه بیشتر.

موقعی که عشق از احساسات و خوشحالی دنیوی سرچشمه بگیرد، در مواقع شکست یا ناامیدی خشک می شود. 
نارضایتی را باز می  ی کند. عشق دنیوی سررشتmآن را تضعیف مزمانی که سود مورد توجه قرار می گیرد، زیان 

، روی که ده ها میلیون ناامیدی تلنبار شوند که شما را اندوهگین کنند، عشق را از دست ندهیدکند. حتی اگر 
mعشق، هدف عالی عشق را که همان  خداوند است.  هر نقطه ضعفی که وجود  منبع عشق  بایستید، آن چشم

دچار وسوسه می شوید که دستگیره را رها کنید ولی باز به ریسمان خدا متصل شوید.  قدر هم، هر چداشته باشد
همیشه بعد از هر طوفانی آرامش است. بعد از هر هوای گرمی باران می بارد. عشق تمام اعمال را با شادی و 

آن  رای خدایی که تجلیی کند. عشق کمترین و پست ترین را گرامی می دارد. به خودتان بآرامش اشباع م
آنها  آنهاست، خدایی که توسط دیگران عشق بورزید برای خدایی که در معبد قلبهستید عشق بورزید. به 

این است پایه و اساسی که شما می توانید بر روی قصر خوشحالی بنا کنید، این  صحبت می کند و عمل می کند.
 شود. برانگیخته می اخت و درک خداوند است که از درونشن

، شومسهیم می من عشق هستم، من عشق را با همه  عشق ترس، غیرواقعیت، اضطراب  و غم و غصه  نمی شناسد.
  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. 

  عنوان عبادت به همه ابراز كنيده عشق را ب

مدیتیشن کنید.  دیوارهای اتاق ها در معابد باشد و یا اینکه فقط چند لحظه ای  عشق نباید منحصر به چهارچوب
خدا  به همه ابراز شود. خدا  دSعنوان عبادت و تجلی کننه تمام وقت است. عشق شما باید بین عشق یک دیسیپل

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 
که جواب نمی دهد و پاسخگوی می تابد. چگونه می توانید با عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به یک بتِ سنگی  

از شما قدردانی و برای شما احساسات شما نیست، خوشحال باشید؟ موجودات زنده هستند که در برابر عشق 
خوشی وسعادت می کنند. شما شادی را در صورت آنها می بینید، همین به شما رضایت می دهد. اگر  آرزوی

خود عشق بورزید، چگونه می توانید راه عشق و سرسپردگی به خود را آموزش دهید که به همنوِع شما نتوانید 
 خداوند را دنبال کنید؟
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ست. طرز صحبت کردن شما باید شادی و محبت، حقیقت قبول کنید که خداوند در همه موجودات زنده ساکن ا
جام می آورد انقصد و نیتی که خوشحالی و کامیابی برای همه فراهم  به ارمغان بیاورد. این عمل را با و زیبایی

ید و فقط در آرامش و صلح داشته باشند. خود را در عشق ورزیدن گسترش ده دهید. دعا کنید که تمام دنیا
خودتان نمانید. خود را در عشق کیهانی، تعادِل فکرِی استوار و ثابت و فعالیت های  چهار چوب دنیای کوچِک

  ند را در شما بطور کامل  آشکار می سازد.خیریه و پرهیزکاری گسترش دهید. این راهی است که خداو

د به آنها کمک کنید  که می توانی سختی ها و مشکZتی که دیگران را آزار می دهند، توجه کنید و تا آنجایی به
برای آنها  رتا آن مشکZت دیگ شان ادامه دهند، روی غلطک افتادهآنها باز شود و بتوانند به زندگی  تا گره مشکل

و غم خود را با آنها تسهیم کنید، باگذشت و صبور  د که با دیگران زندگی کنید، شادیبگیری یاد .اتفاق نیفتد
شما خوشحال و  در  تفاهم با یکدیگر زندگی کنید دهکدSوقتی که با ُحسن  شید، مغرور و از خودراضی نباشید.با

و رسوخ ناپذیر خواهد  ت نیز قوی، مملکقوی داشته باشد خوب و اهد بود، و موقعی که دهکده شالودSخو َامان
  را نامنظم و آشفته می کند. شد. حسادت، عصبانیت و حرص و طمع، مملکت را از هم می پاشاند و آن

که  از همکاری  تفرقه اندازی که مردم را از یکدیگر  جدا می کنند را از سر راه بردارید، همچنین آنانی نیروهای
لین در زمینه  دیسیپ هو کمک های دوجانبه جلوگیری می کنند و همچنین آن هایی ک خالصانه های قلبی و

را به مردم  تلقین و دیکته می کنند که چگونه وظایف شان  را برای رسیدن به هدفشان  تمرینات خود شناسی
ید عشق و انجام دهند. عشق و سرسپردگی مانند َسر، وظیفه مانند تن و دیسیپلین مانند پا است. اجازه ده

 سرسپردگی با انجام وظیفه شما ادغام شود و  بوسیله دیسیپلین هدایت شود، آنگاه موفقیت حتمی خواهد بود.  

  خداوند هدايت كنيد هوش و ذكاوت خود را در جهت

عنوان حقیقت در درونش ه زندگی انسان نباید با خوردن، آشامیدن و خواب تلف شود. انسان آتما (ذات الهی) را ب
و پایدار آگاه شود.  انسان با استفاده مناسب از هوشش می تواند  شادیشادیشادیشادی اید بیاموزد که از آن منبع ابدِیدارد، او ب

کسب شود، سوی خداوند ه به آن چشمه دسترسی پیدا کند و کامZً شاد شود. خوشحالی فقط می تواند با رفتن ب
 حواس پنجگانه.   نه با دنبال کردن امیال

هایی را برای  بتواند راه شود تا انسانشایسته و نیکو استفاده  اید در جهت بهره برداری هایهوش و ذکاوت ب
دی در خود کشف کند. هوش و ذکاوت نباید در  فلسفه بافی و عیبجویی در گسترش دادن عشق و افزایش همدر

دهد، مردم اطراِف  استفاده شود. وقتی شما گل ُرزی را در دست می گیرید، عطر آن به شما لذت می دیگران
و کارهای نیک آغشته  نین  وقتی که ذهن شما با عطر تقواشما نیز می توانند از عطر این گل  لذت ببرند. همچ

می توانند سهمی از این آرامش و هماهنگی  ا خواهد شد و آنگاه اطرافیان شماشادی نصیب شم شود، رضایت و
  داشته باشند.  

        آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و 
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ــه از        ــا اينكـ ــتيد و يـ ــده هسـ ــام دهنـ ــما انجـ ــه شـ ــدة اينكـ ايـ
ــا       ــار ب ــن ك ــد. اي ــا كني ــويد را ره ــي ش ــد م ــره من ــان به اعمالت
اهــدا كــردن عمــل و ثمــرة آن عمــل بــه خداونــد انجــام پــذير  
است. آنگـاه هـيچ گنـاهي متوجـه شـما نيسـت زيـرا كـه شـما          

ــر      ــن ب ــد روغ ــتيد. مانن ــده نيس ــام دهن ــاد  انج ــان، پم روي زب
ــر روي آب، اع     ــي ب ــوفر آب ــرگ نيل ــم، ب ــم در چش ــال چش م

ــد.   ــه باشـ ــد همانگونـ ــز بايـ ــما نيـ ــده  شـ ــام دهنـ ــما انجـ .. شـ
ــده هســتيد. همــة   "شــاهد"نيســتيد، شــما فقــط   هســتيد، بينن

ــاور         ــه ب ــود ك ــي ش ــي م ــال ناش ــن خي ــما از اي ــتگي ش سرگش
ــت و     ــس و مني ــين از نف ــده شــماييد و همچن ــام دهن ــد انج داري

ــاس م ــا  احسـ ــت يـ ــن "الكيـ ــال مـ ــرد.   "مـ ــي گيـ ــمه مـ سرچشـ
ــود را      ــايف خـ ــام وظـ ــيد، تمـ ــرهمن) را بشناسـ ــد (بـ خداونـ
ــي از نتــايج آنهــا چشــم پوشــي كنيــد. صــرف    انجــام دهيــد ول
ــم     ــر از چشـ ــب برتـ ــه مراتـ ــار بـ ــره كـ ــردن از ثمـ ــر كـ نظـ

  پوشي از كار و فعاليت است.
ــا ــار (كارمـ ــامِ كـ ــم   انجـ ــا)، بـــه مراتـــب برتـــر از چشـ يوگـ
  سانياسا) مي باشد. –پوشي از كار (كارما 

        هينيهينيهينيهينيااااگيتا وگيتا وگيتا وگيتا و
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  ر زندگي منيتقد
  

ن زندگی یار خوشبختی هستم که در ایمن جزء انسان های بس
ن رقم خورد که یچنر زندگی من ید. تقدیا سای بابا را شنینام سات

شدند و آنقدر به من رنج و اندوه م ا یی وارد زندگیانسان ها
خوراندند که از زور ناچاری حاضر بودم هر جا بروم و به هر کسی 

دن یم گرفتم به دین باری که تصمیبرای نجات التماس کنم. اول
مانی به او نداشتم. نه او را می یچگونه اعتقاد و ایبابا بروم ه

بودم و نه به ل بودم که او را بشناسم. نه کنجکاو یشناختم و نه ما
م یا، تصمیدنبال آزادی می گشتم. من از روی ناچاری و فشار دن

دار او گرفتم. هنگامی که با خواهرم و خانواده اش سوار یبه د
ما شدم، اصZ نمی دانستم که چه می کنم. مانند آدم یهواپ

ر بار دلتنگی و غم، له شده بود. من یچاره ای بودم که زیب
  ست. یرفتم که نمی دانستم ک دار کسی مییمستاصل به د

چ احساسی به من دست نداد و منقلب نشدم. فقط مدام با خود ید، هیدم، قلبم نتپین دارشانی که او را دیدر اول
ن خواسته یا احساس ایا به خواسته ام جواب بده یتکرار می کردم که اگر تو واقعا مقدس هستی، مرا نجات بده. 

ازی یتو را باور خواهم کرد. واقعا چقدر انسان می تواند بدبخت باشد. بابا چه ن ن صورتیرا در من بکش. فقط در ا
  داشت که دل مرا بدست آورد؟

چ معجزه ای در آن چند ین جمله مانترای هر روز من در هر دارشان شده بود و مدام آن را تکرار می کردم. هیا
ن کتاب در مورد یامردی به طرفم آمد و گفت: "رین روزی که از آشرام خارج می شدم، پیهفته رخ نداد. در آخر
کی بود به من گفت: یرانی که آن نزدیک ایفم انداختم. یمن از او تشکر کردم و آن را ته ک ."باباست، آن را بخوان

چ ین حرف هم هیک به باباست. اما این شخص از اشخاص نزدین آقا را می شناسی؟ من گفتم نه. او گفت ایا
م نداشت. در راه بازگشت به طرف فرودگاه به خواهرم گفتم ای یچ مفهومی برایاورد و هیبوجود ناحساسی در من 

ن سای بابای تو کمی از آن پودرهای مقدسش را به من می داد. ولی او نه به ما مصاحبه داد و نه کاری یکاش ا
رمرد به یم گرفتم کتابی که آن پیما نشستم  چون حوصله ام سر رفته بود تصمیمان انجام داد. وقتی در هواپیبرا

بوتی در وسط آن بود. یه کرده بود را کمی نگاه کنم. بطور شانسی hی کتاب را باز کردم. سه بسته ویمن هد
اد یار زیران بازگشتم با تعجب بسیر داد. وقتی به اییم را تغا یب تری رخ داد که زندگید. اما اتفاق عجیقلبم لرز

رممکن است. hبد یگفتم غ ری از آن خواسته در من وجود ندارد. مدام به خود میچ اثیگر هیمتوجه شدم که د
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ن یچگاه چنین نمی کردم. انگار هیرممکن نبود و من اصZ به خودم تلقین می کنم. اما غیمن دارم به خودم تلق
سال ها مرا به د، که ی. کمی بعد زمانه جوری رقم خورد که آن خواسته شده استخواسته ای در من وجود نداشت

گر یگر نسبت به آن خواسته بی اعتنا بودم و دیخود مشغول کرده بود در حال برآورده شدن بود. اما من واقعا د
  م، بابای مهربان بود. ا ین تجربه زندگی من با عشق بزرگوار زندگین اولیلی به آن نداشتم. ایتما

شد. من در خواب خرگوشی مشغول زندگی بودم و او گر داستان ارتباط و دوستی من و بابا شروع یاز آن پس، د
دارم کند. من هم بی توجه به تکان های او مدام به او التماس می کردم یمرتب مرا تکان می داد و می خواست ب

ن مدت، وسط ینکه من در تمام ایری و آگاهی ام را گسترش نمی دهی. غافل از ایکه چرا دستان مرا نمی گ
ا پرسه می زدم و ین همه نور و عشق را نداشت. من در بازار دنیدن ایی چشمانم توان دآغوش او جای داشتم ول

گر نشانم می داد. اما نمی یه می کردم . بابا معجزه ای پس از معجزه دیم گرا یشدت برای آزاده گاهی بهر از 
سر را ه یعکس بابا گر جلوی شگییکا طبق روال همیدن لذت می بردم. روزی در آمرینقدر از خوابیدانم چرا من ا

د، ین دینچنیت مرا ایکی بود و وقتی وضعیز در همان نزدیام عزی. خوشبختانه ساتکردمکمک تقاضای دادم و 
Zلی وقت است که یه می کنی. او خیچرا مدام گره زندگی من بود. او گفت: "یی گفت که شروع بقیجمله ای ط

ن جمله هم از آن جمZتی بود که یو با اقتدار گفت. ا ن کلمات را محکمیاو ا ."مشغول کمک کردن به توست
ه می کردم. بابا مرا تکان می داد یدم و گریدم، می ترسیا کابوس می دین دنیر داد. بله، من در اییم را تغا یزندگ

ام، ین جمله ساتیزی را احساس نمی کردم. ایر کابوسم بودم که چیدار شوم و من آنقدر درگیتا کم کم از خواب ب
  ر داد.ییزی را در درونم تغیاگهان چن

م بود. او ا ین در زندگیام نازنیر آن را درک کردم حضور ساتیلی دیم که خا ین معجزه بابا در زندگیاما مهمتر
د و عصاره آن را گاهی با مهربانی و گاهی به زور در حلقم فرو می کرد. یم بابا را می جوا یحرف های عشق زندگ

ام با من حرف می یق ساتینم. بابا از طریا کابوس های ترسناک نبین دنیآن بود که من در اام هم عاشق یآخر سات
  ی می کرد و به من قوت قلب برای پرواز می داد.یزد، مرا راهنما

  ک راه به سوی آزادی.یقت و یک حقیام، یک ساتیک بابا، یک زندگی، یخداوندا! من چقدر سپاسگزارم. 

ن زندگی مرا تحت فشار قرار دادند، به من آزار رساندند و قلبم را شکستند، با تمام یا امروز از همه کسانی که در 
  ت کرد.یت هدایوجودم سپاسگزارم. حضور الهی شما بود که من را از بازار خسته کرد و به سمت اله

م که در م زندگی من تو هستی. ممنونیبابای من که تار و پودت از عشق ساخته شده است، بدان که معجزه عظ
ی که گاهی مرا از پا در می یش مرا هم بازی دادی. با تمام پستی و بلندی های زندگی، با تمام فشارهاین نمایا

  ن بازی هستم.ید اعتراف کنم که من عاشق نقشم در ایی، بایایرغم کشمکش های زندگی دنیآورد، و عل

  ت. یبا تو تا ابد                     

  آپانته                                        
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    ورورورورآآآآ    ننننااااييييزززز    ،،،،سسسسررررتتتت
        تتتتسسسساااا

ه ندارد. ذهن شکل و فرم ب یچ فرم و شکل واضحیانتهاست. ذهن ه یذهن ب یرکیاست و ز یده نامعلومیذهن پد
به  یا از خواسته عت ذهنیکند. طب یآن تمرکز م یرد که رویگ یرا م یندارد. ذهن همان شکل و فرم یخصوص

اش  ها همه یها و ناراحت یها، افسردگ یگر رفتن است. علت خوشحالید یبه آرزو ییگر، و از آرزویخواسته د
عت ذهن را یاست که انسان طب یار پر ارزشی! کار بسیافکارمان هستند. اثرات آن هم مثبت است و هم منف

 یص تسلط کامل بر روین تشخیدهد و بتواند با ا صیذهن را تشخ یها یرکیبشناسد و منفعت انسان است که ز
  افکارش داشته باشد. 

دن و یکند. ذهن هنر دست کش یگانیکرده و آنها را در حافظه با یآور ات را جمعیذهن مستعد است که تجرب
  ست.یم شدن را بلد نیتسل

کنند. اگر بشود به ذهن از  یدا میدر ذهن ادامه پ یجه، اندوه، اضطراب و بدبختیکند، در نت یذهن فراموش نم
  ل گردد.یتبد یآرام یتواند به انسان اله یرا آموخت آنگاه شخص م یخود گذشتگ

است که شما را  یشه زبردستیش آگاه بود. ذهن هنرپیها لهیکامل مراقب ذهن و در مقابل ح یارید با هوشیبا
  کند. یم یادیز یر ماجراهایدرگ

گشت.  یکه مردمانش را آلوده کرده بود، باز م یا د که از دهکدهید یا مرض وبا را در جاده یخدا یزاهد یروز
در واقع تلفات  .ده نفرفقط  :دادد که چند تن از آنها را به کام خود گرفته است. او جواب یمرد زاهد از او پرس

  ه از ترس هZك شدند!یردم و بقن بیح داد که من تنها ده نفر را از بیحاصله حدود صد نفر بودند. الهه توض

ن یتر نطور احمقانهین و همیدتریبشر، ترس از مرگ شد یها ان همه ترسین نشان دهنده آن است که از میا
به ذات  ییبا آشنا یول یعیست طبین امریتواند از مرگ رها شود و ا یکه متولد شود نم یرا هر کسیآنهاست، ز
  م.ین ببریمان را از مرگ از ب ترسم یتوان یدر وجودمان م یمطلق اله

د که عشق خداست، یاو وجود نخواهد داشت. باور کن یبرا یگر ترسیخود را بشناسد د یقیاگر انسان ذات حق
د ید ترس نخواهیورز یکه شما عشق م یقت عشق است. تنها وقتیقت است، و حقیقت خداست، عشق حقیحق

نه عشق، خداوند درون (آتما) را به ما یشناسد. آ ینمقت ترس یست. حقیش نیب یترس دروغکه داشت، چرا 
  ز است.یدر همه جا و در همه چ یکند که ذات اله یدهد و به ما آشکار م ینشان م

  آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و 
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  حضور هميشه حاضر
  

 ها خواب در دادن، تعلیم و کردن آرام مشاوره، دلداری، منظور به بابا
 اراده" او" که زمانی ها انسان که است گفته اغلب بابا. شود می ظاهر
  ببینند. خواب در را او توانند می کند

 بیمه شرکت یک رتبه عالی مامور که شخصی خواِب در بابا مثال برای
 او به که خاصی مدرک که کند می مطلع را او و آید بوده است می عمر

 آن مدرک توسط که داشتند اظهار همه بوده و آن جستجوی در شدت
 می داشته نگه محفوظ ماه مدت شش برای باید و است شده نابود اداره
 مراجعه خانه پست رئیس به مامور آن .است نرفته بین از واقع در شده،

 مورد نظر مدرک کرده و تعریف است را بوده دیده که خوابی می کند،
 است.بوده  نرفته بین از مدرک آن می کند، دریافت را

 تامکور شهر مدرسه ای در معلم خواب به شبی بابا اینکه دیگر مثالی
 تا شود سوار را بنگالور به بعدی قطار که گوید می او به و آید می

 بمبئی به صبح نیم و هشت ساعت که شخصی از را جواهراتش بتواند
  بازپس بگیرد. رفت می

 کرد دعا می کرد ترک را اینجا که زمانی ساده، شخصی: گفت می بابا شنیدم که است منوال این به بعدی مثال
 بدهم. او به را شانس این باید من و باشد داشته مرا دارشان خواب، در حداقل که

 شد. خواهم ظاهر او خواب در من آینده شنبm پنج که بگو پسرت به که: داد خبر پدری به بابا دیگری خواب در

 و اند؟ دیده خود خواب در را پیش بابا شب آنها آیا پرسیدم که افراد از بعضی از بابا هدایتبا  دیگری موارد در
 عطا برکت و دارشان آنها به بابا خواب، آن در که اند داشته را نشدنی فراموش خواب یک تجربm آنها استثنا بدون

  کرده است.

  آغاز کرده است. مریدانش برای آموزش تمرینات معنوی را خواب، در بابا لزوم مواقع در حتی

 آموخته های که باژان است خواسته آنها از یامنیل پراشانتی در و آموخته جدید های باژان مردم به خواب در بابا 
  بخوانند. را

 درمان می کند، را گوناگون های بیماری دیگر های خواب در او. دهد خواب ها اطZعات و پند و اندرز می در بابا
 خواب او به بابا که بیماری مانند می دهد انجام خواب در را آن عمل او باشد، احتیاج جراحی عمل به اگر حتی
  شوند.  بیدار شفا با و بروند خواب به درد با اشخاصی که است شده بارها. کرد عمل را او جراحی چاقوی با و رفت
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 یک: نویسد می ۶۱/۱۱/۲ تاریخ در او. کنید گوش بیجاپور ناحیm در چادچان از کولکارنی. د.و دکتر تجربm به
 من کلینیک در گذشته ماه بود شده الریه ذات به مبتZ اش ریه دو هر که کاسیم بادوما نام به مسلمان خانم

 شدم مطمئن و کرده بررسی را بیمارانم همm حال اینکه از پس شب هشت ساعت حدود چهارم، روز. شد بستری
 رفتم. منزل به هستند بهبود به رو خوبی به که

 و رفتم کلینیک به عجله با من و آمد من نزد به بسیار، شتاب با خانم آن پسر که بود شب نیمه حدود اما
 او به داروی کورامین تزریق، هم با و خوراکی صورت هم به. است یافته کاهش او قلب ضربان که کردم مشاهده

 به شروع ناامیدی نیز با او پسر. یافتم اثر بی را دارو ولی نشستم کنارش در ساعت یک برای و کردم تجویز
 ساتیا شری باگوان عکس شدم، عبادتم اتاق وارد و کردم حمام آمدم، منزل به صبح یک ساعت. کرد گریستن

 همه من های تZش کردم و چنین گفتم: دعا و خواندم را بابا های نام ۱۰۸ کردم، عبادت و پرستش را بابا سای
 شکست، یا پیروزی اکنون هم ."تو" به تسلیم مگر دانم نمی را دیگری روش هیچ من بوده اند، بی فایده
 به صدا و سر بی سپس. توست عهدS به او ماندن زنده مسئولیت توست، آن از موفقیت عدم یا سربلندی
 نشسته بادوما که دیدم رفتم، کلینیک به عجله با آفتاب طلوع از قبل. بخوابم توانستم نمی ولی رفتم تختخواب

 این روی بر فراوان موهای با شخصی بله،: گفت او آمد؟ کسی آیا افتاد؟ اتفاقی چه دیشب: پرسیدم او از است،
 بنابراین داد، تکان مرا صورت مZیمت با و نهاد من زیرگوش را دستانش او نشست، من بالش نزدیکی در تخت،

 بادوما به داشتم خود با که را بابا سای ساتیا شری از کوچکی عکس من. بنشینم و برخیزم خواب از توانستم
 است زیرا که خوشبخت چقدر خانم این نویسد که می کولکانی دکتر. بود شخص همین بله، گفت: او. دادم نشان

 آورد. دست را به کردن زندگی برای ای دوباره شانس ،"بابا" کردِن لمس طریق از

 اتیام شیوام سوندارام، قسمت دوماتیام شیوام سوندارام، قسمت دوماتیام شیوام سوندارام، قسمت دوماتیام شیوام سوندارام، قسمت دومسسسس

        
        
        
        

  بي فايده خودداري كنيدبي فايده خودداري كنيدبي فايده خودداري كنيدبي فايده خودداري كنيد    از بحثاز بحثاز بحثاز بحث
بي ارزش تلف  صحبت هايمي باشد. به عنوان مثال، وقت ارزشمند نبايد براي  حنسان صلماهيت واقعي ا

ه خواهد در اين صورت ساده و مودبان به روي نكته اصلي باشد. شود. مكالمه بايد لذت بخش و متمركز
  .جا خواهد ماندبود و صلح و آرامش پابر

        انتي واهينيانتي واهينيانتي واهينيانتي واهينيششششپراپراپراپرا
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        مصاحبه با بابامصاحبه با بابامصاحبه با بابامصاحبه با بابا

  
 می گیرد و نیز به ذهن محدود  و به همه جاه نور خودشناسی  انسان  را در برباره اینکمنظور بابا  در هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:

  می تابد چیست؟

 و یا حتی احساس می شود، وقتی احساس شادی می کنیدتان بیرنگ وقتی با نور خودشناسی دنیا برای سایی:سایی:سایی:سایی:
افکار شما اجازه ندهید که  احساسات و  و در آن بمانید. شماریدا غنیمت موقتی دارید، همان حالت ر خوشحالی

الهی از انسان تشعشع می شود که خصوصیات آنها شوق آور و شادی بخش  ارانو خودپسند باشند. یک سری
هر  .اشتباه است جستجو کردن تجلی آن شادی باشد. ایدS است که هستند. تنها چیزی که انسان نیاز دارد این

می داند. تنها hزم است این است که انسان حقیقت را تمرین کند تا آن را متجلی از پیش کسی حقیقت را 
هم به همین خودشناسی  ن کار ساده ایستزد یا چشمک ن یک ُگلکرد ِلهزد. طبیعت انسان شادی است. سا

  است. سادگی 

  وظیفه انسان است که خوشحال باشد. می گویدسوامی : : : : هیسZپهیسZپهیسZپهیسZپ

شاد ورود به الهیت است. های شناسی بسیار ضروری است و یکی از مهمترین دروازه خوشحالی برای خود  سایی:سایی:سایی:سایی:
ی برای نبودن سدخوشحال  .است ترین اشتباهات وخیمیکی از نبودن فقط یک اشتباه ساده نیست بلکه 

آنها به دنیا عZقه  زیرا، شاد نیستندها، وابستگی ها و لذایذ دنیوی  تZشخودشناسی است. اکثر مردم بخاطر 
که است. برای رهایی از این اشتباه، انسان باید به اهمیت این اشتباه پی ببرد. او باید درک کند  اندازهبیش از 

  بی پایانند. خواسته ها مانند موج های دریا

  غم و اندوه است. مفهوم آن چیست؟ دو سوامی می گوید خوشحالی فاصله بین هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:

دی باقی می ماند. ولی هیچکس دیوار بین دو اندوه است. اندوه را از بین ببرید، آنگاه خوشی و شا ،شادی سایی:سایی:سایی:سایی:
 و چون در ه سوزنش را در خانه گم کرده باشدنمی کشد. مانند خانمی ک زحمتیکردن دلیل اندوه  برای پیدا

خانه با نور خرد روشن می شود و اشیاء بگردد.  زیر چراغ برق خیابان به دنبال آنخانه به اندازه کافی نور نباشد 
که ناپدید شده اند پیدا شوند. در واقع، غم و اندوه توسط خواسته ها بوجود می آید. درمان  گمشده باید در جایی

این است که تمام خواسته ها  باید تبدیل به خواستن خداوند شوند. انسان باید خدا را طلب کند آنگاه بZفاصله 
شد، چون در آنصورت علت درد، که برگشت از خداوند به طرف خواسته های دنیوی است، از  رنج متوقف خواهد
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با بین رفته است. اگرشخصی بگوید که درد و رنج مال من است، همین قبول باعث زجر او می شود ولی اگر شما 
 دیگر درد و رنج  برای شما متوقف خواهد شد. تمام وجود خداوند را بخواهید،

  ی انسان با آگاهی از رنج دیگران نیز عذاب می کشد. ول هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:هیسZپ:

دردی که انسان به دلیل دیدن درد دیگران احساس می کند تصوری بیش نیست. درِد حاکی از همدردی  سایی:سایی:سایی:سایی:
گیرد. عشق انفرادی  از بین می رود، ولی احساس همدردی باقی می ماند. همدردی از عشق سرچشمه می

  در حالیکه عشق الهی عشقی است که برای تمام موجودات است. غیره است،، بچه و شوهر، زن منحصر به

  پپپپ، جان هیسZ، جان هیسZ، جان هیسZ، جان هیسZگفتگو با سای باباگفتگو با سای باباگفتگو با سای باباگفتگو با سای بابا
        

        

        
        

        

        

        

        

 نشكنيد هار چيز را هرگز در زندگيچ

  رابطه و، قول ،قلب ،اعتماد
  .ايجاد مي كندكستن آنها صدايي ندارد ولي درد فراوان زيرا ش

        

 شري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي باباشري ساتيا ساي بابا
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 خداونددر حضور 

  

من درباره شری ساتیا سای بابا  چه می توانم بنویسم، برای کسی که آواتار است! آن یگانه ای که با قرار دادن 
 بود که خداوند و عشق واقعیکتاب نازنین در دستم سرگردانی مرا در جستجوی راهم به پایان رساند. این کتابی 

، با ۲۰۰۵او را به قلبم معرفی کرد. چیزی که برای مدت بسیار طوhنی در جستجوی آن بودم. در نوامبر سال 
تشویق ساتیام عزیزم به هندوستان رفتم. هر موقع که بابا را در دارشان می دیدم، در ذهنم از او می خواستم که 

ببرم. یک روز قبل از بازگشت به آمریکا، در  از طرف خودش یک هدیه ای به من بدهد تا برای ساتیام نازنینم
 Sناگهان در نظرم آمد که دِر دروازروبروی بابا نشسته بودم و همانطور که در چشمانش خیره شده بودم،  مندیر

نگونه داد: خیلی بزرگ و طZیی رنگی نیمه باز شد و در همان لحظه بابا جواب  تقاضای مرا با تمام آگاه بودنش ای
دوست دارم قلبی پاک و بزرگ برای او ببرم، قلبی که او سزاوار  سپس من گفتم: ولی بابا  ".رایش ببر"قلبت را ب
  آن باشد. 

راهی که در آن قدم  بلکهاضر بودنش را به من نشان داد، حه تنها تمام آگاه بودن و همه جا بابا در این سفر ن
ه گذاشته بودم را متبرک کرد، قلبم را یکپارچه در اختیار مادر واقعی الهی ام  قرار داد و مرا با دعای خیرش ب

نادانسته  یگانه ای که تمامی، قلب مادر است، قلبی که مدت های مدیدی او و راه مستقیم  او رهسپار کرد.سوی 
ی که می توانم به بابا بگویم این است: بابای عزیزم، مرسی از اینکه قلب در جستجویش بودم. بنابراین تنها چیز

گرانبهایی تا آخرین نفس تشکر  mدی. از اعماق قلبم برای چنین هدیمرا تمامی در اختیار راهنمای الهی ام قرار دا
  و قدردانی می کنم، چون او تمام رحمتی است که شما هستید.

  طZیی به روی من. Sاوان برای باز کردن دروازاری فربا عشق، قدردانی و سپاسگز

  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 
بیابد. مانند رودخانه ها که آب دریاها را دوباره به خوِد دریاها می  آن استکه خودش هم جزیی از  یذات اله

در این مقصِد کمال است که فرد به آن ندازه ها را از دست داده اند، رسانند و شادمانند که محدودیت اسم ها و ا
  هستی کیهانی می پیوندد.

ن نکته ییشنهاد می کند که تنها همچگونه می شود به چنین مرحله ای از یوگا دست یافت؟ کتاب مقدس گیتا پ
فه چیست؟ یوگا است. یدارمای من، وظیفm من، مسئولیت من نسبت به خودم. و آن وظ یعنیآموزش داده شود. 

 Sخود و پذیرفتن اراد Sبا  او،او،او،او،چگونه می توان به این یوگا دست یافت؟ با تسلیم به خداوند، با پاک کردن اراد
و، با انجام دادن هر کاری به راهنمایی او و با سپردن نتیجm هر کاری به خود او. واگذار کردن شروع هر عملی به ا

و  یدکناین درسی است که در نوشته های مقدس هندوها به آن اشاره شده. "قید و بند هرگونه وظیفه ای را رها 
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را  شماکنم و  . من شما را در مقابل هرگونه گناهی محافظت مییدشوبه من تسلیم  پیش شرطیبدون هیچگونه 
ب با تضمین خداوند شما همیشه در آن واقعیت یبدین ترت ."اندوهبار زندگی آزاد می کنم از چرخm تولد و مرگ

  آرامش جاودانه باقی خواهید ماند.

های بسیار گذشته به  بزرگترین مانع در راه تسلیم، منیت و احساس مالکیت است. این چیزی است که از زمان
  شه آن در زندگی های پی در پی عمیق وعمیق تر شده است.یرسیده است و هر بار رشخصیت شما ارث 

منیت به سادگی با سرسپردگی، با تمرکز بر روی عظمت خداوند و با خدمت به دیگران به عنوان فرزنداِن خداوند 
است و قت یان آنچه حقیص میکه با تشخ یهای حس دن از لذتیفقط پس از دست کش ،درهم می شکند. تسلیم

شود. سر دسته  پاک ینات معنویست موثر واقع خواهد شد. کلمm "من" و "مال من" باید با تمریقت نیآنچه حق
ی و یها تکرار نام خداست. وقتی شما بر روی نام خداوند تمرکز می کنید، عظمت، رحمت، توانا نیپلیسیهمه د

با الهیت در هم می آمیزند.  ،یی های شخصنفوذ او، بر روی ضمیر آگاهی ثبت می شوند و ظرفیت ها و توانا
ن است: دیدن خداوند و یهم یوقتی فروتنی افزایش می یابد، تسلیم به آسانی امکان پذیر می شود. هدف هست

پیوستن به عظمت او. بقیm موفقیت های دیگر همگی بیهوده هستند. کتاب مقدس وداها آشکار می کند که این 
مقدس اوپانیشاد راه را اعZم می کند. کتاب مقدس گیتا به آن نور می بخشد. است هدف نهایی انسان....کتاب 

مقدسین و خردمندان بزرگ آن را آشکار می کنند. آواتارها هنگامی می آیند که مردمان از راه درست دور شده 
  گم شده باشند.   بیهودگیباشند و در توحش و 

  خود را سازگار كنيدخداوند با همه فرم هاي 

ک و ثبت شده است. ر بر روی ذهن َحیر پذییمی تواند از روی تخته سیاه پاک شود، در حالیکه تغ ریپذ رییتغ
  حضور او در وجودمان پاك خواهند شد. یاند با آگاه که از خداوند ساخته شده ییها قبول بت

بوده است. حضور  د که خداوند فقط در آن مکانید تصور نکنیکن یهنگامیکه اتاق دعای خود را در خانه عوض م
رامون ما باشد. یاء خانه نیست که  فقط درون و بیرون، باh و پایین و پید. خداوند اشیاو را در همه جا احساس کن

همm فرم های خداوند را در قلب خود جای دهید. برخی از آنها را حذف نکنید و به برخی دیگر خوش آمد 
یگر و با نام های دیگر می پرستند و با زبان دیگری او را تمجید می ید. با آنهایی که خداوند را در فرم های دیبگو

  ید!یکنند کنار بیا

خداوند عشق است؛ بنابراین باید برای پیوستن به او عشق شوید. او زیبایی است پس بدون هیچگونه زشتی زیبا 
با آب مخلوط می شود  شوید. او شفقت است پس شفیق شوید. و آنگاه می توانید با او یکی شوید. آب به سادگی

و روغن فقط با روغن. خداوند شیرینی است. سخنانش شیرین است. نگاهش شیرین است. ندایش شیرین است. 
او از خوِد شیرینی هم شیرین تر است. اما وقتی زبانتان از بیماری بار پیدا می کند او تلخ خواهد شد. بیماری را 

ست که به جنگل یا به تنهایی خودتان پناه ببرید. شما نمی توانید با گسترش عشق به همه درمان کنید. نیازی نی
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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 
      کباره، زندگِی زهد و گوشه نشینی را پیشه گیرید. برای آن به سال های دراِز آمادگی نیاز است.ی

  از استين نينام خداوند به تمر يادآوري يبرا

ن اسم زره ای است در مقابل حملm شدید غرور و دلسوزی برای یاسم الهی نجات دهنده است و آزاد می کند! ا
 .که چشم درونتان به فرم آن متمرکز است انجام شودیکه تکرار نام خداوند به طور منظم در حال هنگامیخود. 

ن افکار و موانع بی اعتنایی یناراحت کننده و فریب دهنده مواجه می شوید. باید به اشما با موانع زیاد و افکار 
شود، نادیده گرفته شوند و کم اهمیت تلقی شوند. عادات خود را مستحکم کنید، به انضباط و دیسیپلین 

. گاو نِر بچسبید، نظام درونی خود را بهبود ببخشید و بیشتر در مجاورت همراهان خوب و الهی قرار گیرید
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.

است که در یک قرص  یند اطZعاتتنها کافی نیست که عظمت نام خدا را درک کنید؛ عظمت نام خدا مان
د آن اطZعات را ببلعید، اجازه دهید ید بلکه باند درمان کننتوان ی نمیین وجود دارد. این اطZعات به تنهایتامیو

سات نیز باید از باشد؛ احسا تا جذب بدن شود آنگاه قرص درمان خواهد کرد. فقط ورزِش زبان خوب و کافی نمی
ن هنگام است که شادی و سرور یو در ا د معنی آن را به شخص یادآوری کندشوند و مغز بای نام خداوند اشباع
  تکمیل می شود.

است ثابت می مانید آن نام همm شیرینی نهفته در شما را  رینشی اکه شما بر روی نام پروردگار که ذات هنگامی
تی برای لحظه ای بدون آن خوراک زندگی بیدار می کند. وقتی آن شادی و سرور را چشیدید دیگر نمی توانید ح

ید که گوش دادن به داستان های یکنید. آن نام به اندازS هوا برای ریه ها ضروری می شود. ممکن است بگو
اسطوره ای در آخرین لحظm عمر برای به یاد آوردن نام خداوند کافی است در حالیکه اگر آن نام را در طی سال 

شید کار بسیار دشواری خواهد بود که آن نام را به یاد آورید. نام خداوند در موجی از های متمادی تکرار نکرده با
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.

ك راه میان یتصمیم گرفت که نام خداوند را با استفاده از  یداستان ر گرفتن ازیروزگاری مغازه داری بود که با تاث
ُبر تا آخرین لحظm نفسش به یاد آورد. او نام آواتارهای گوناگونی را بر روی پسران خود گذاشت تا در هنگام مرگ 

ی پس از دیگری مجبور شود آنها را صدا زند. همانطور که انتظار می رفت آن زمان فرا رسید. او نام پسرانش را یک
بار نام خداوند را تکرار کرد. پسران آمدند و دور  ۶نفر بودند و او بوسیلm صدا کردن نام آنها  ۶صدا کرد. آنها 

د که: آه! همm پسرانم اینجا هستند. یشمرد به ذهنش رس یتخت او جمع شدند در حالیکه او تعداد پسرانش را م
ند. می بینید، مغازه آخرین کZم نفِس زندگی اش بود و او پس چه کسی هم اکنون از مغازه مراقبت می ک
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ر جایگزین آن کZم کند. نتیجه اعمال علیرغم خواسته ها و نتوانست در آخرین لحظه نام خداوند را  از راه میان ُب
  تمایZت شما کاِر خودشان را انجام می دهند. 

ن امر تحقق ید اید در لحظه آخر زندگی را نداشته باشبه زبان آوردن نام خداون یستگی hزم برایکه شا  تا زمانی
  دا نخواهد کرد.یپ

hزمm توانستن تکرار نام خدا در آن هنگام تمرین دراز مدتی است که بر پایm ایمان استوار شده باشد. این عمل 
ن یاز هرگونه تنفر و کینه توزی باشد زیرا خداوند نمی تواند در سرزم ینیازمند شخصیتی قوی است، که عار

غرور و حرص و طمع دوام بیاورد. حال از کجا بدانید که کدام لحظه آخرین لحظه است؟ خداونِد مرگ هیچگونه 
خبری از آمدنش برای در بر گرفتن شما نمی دهد. او مانند مردی با دوربین است که عکس های فوری می 

اگر مایلید که عکستان به  ."دهد یمو دگمه دوربین را فشار  د. او اطZع نمی دهد. فقط می گوید: "حاضرگیر
دیوارهای بهشت آویزان شود باید جذاب باشید. حالتتان، ژستتان و لبخندتان باید زیبا باشد مگر نه؟ بهتر است 

د نام او مدام بر زبانتان و عظمت او همواره یبا نیکه برای فشار دادن دگمm دوربین روز و شب آماده باشید، بنابرا
  در ذهنتان در گردش باشد. سپس وقتی عکستان گرفته شد خوب و زیبا خواهد بود.

جه ین نتیچه چیز بیش از همه در ترویج پرهیزکاری، ترِس از گناه و ترِس از اشتباه مورد نیاز است؟ چگونه به ا
بر اساس صدای درون انجام  یریگ جهین نتیلود یا اشتباه است؟ اگناه آ ،د که یک رفتار یا یک فکریمی رس

ده یز که قابل دیحتی در زندگی مادی هیچ پیشرفتی امکان پذیر نمی باشد. علم "هر چ ،پذیرد. بدون ایمان یم
تا کجا می توان به احساسات و حواس  رد، اما واقعایپذ یشدن است" را به عنوان اثبات نهایی تلقی می کند و م

د زیرا که آنها "دیده شده ها" یگذار یك شخص به او احترام نمیاعتماد کرد؟ شما  بر مبنای لباس و مدل موهای 
هستند، بلکه بر مبنای شخصیت و دست آوردهایش که نادیدنی و غیر قابل مشاهده هستند به او احترام 

         د.یگذار یم

  الي براي دورة ك اي نسخه

ه شد. توبه و طلب بخشایش ب ) تجویزKritha Yugaمدیتیشن به عنوان وسیله ای در دوران کریتا یوگا (
پا یوگا ا) و مناسِک پرستش در دوران دوارTretha Yugaعنوان وسیله ای در دوران ترتا یوگا (

)(Dwarapa Yuga ) کنونی در شاستراها Sو دورShastras مساعد و Sبرای آزاد  یمناسب) به عنوان دور
ن در حالیست که در دوره های گذشته طلب جدی بخشایش و عمل توبه توصیه شده یشدن توصیف شده است. ا

است. دورS کالی که شما در آن به سر می برید فقط نیازمند تکرار نام خدا برای دست یابی به آزادی است. 
خاطر آورده شود طوفانی از رحمت در ذهن جاری هنگامی که نام خداوند همراه با همm عظمت و بزرگی آن به 

به نام ویاسا آن را می دانست. هنگامی که برخی از خردمندان نزد او رفتند تا بفهمند  یخواهد شد. فقط شخص
ا با پیش از پرسش آنه ، اونشستن کوشش انسان در آزادی مساعدتر است چه دوره ای بیش از همه برای به بار
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"آه! چقدر آنهایی که برایشان مقدر شده است که در دورS کالی یوگا زاده شوند  ار کرد:صدای بلند با خود تکر
  در دورS کالی یوگا بسیار آسان است که رحمت خداوند را به دست آورد. "خوشبختند.

یادآوری نام خداوند بهترین داروی پاک کننده برای ذهن است. وسیله ای برای عبور از دریاست. نام خداوند 
ت و کل است را ین فردیی است که شما را صحیح و سZمت به آن طرف می برد. نام خدا آن حجابی که بقایق

ند و آن یب یان برود انسان خود را درمقابل "خوِد کل" میآن حجاب از م یسازد. وقت یکند و محو م یجدا م
  رد. یگ یکل که در واقع خود اوست را در آغوش م یهست

با شادی، سپاسگزاری، سرور، آگاهی از یگانگی اش و شکوه و جZل ادا شود. نام او را با  نام خداوند باید همواره
      عشق خطاب کنید، نام او را با اشتیاقی همراه با صداقت و خلوص بخوانید.

  ذكر نام خداوند

��� � �م ا��
 ����� ا��   ��ا
� �ا���  �ا� &�%$ #�ن !  �

  و 8زاد�456، �1�23، ا	�اق /.-
، ا+*(�د ' 

ذهن انسان بیش از حد از دنیا پر شده است، شکم و معده اش بیش از اندازه وقت و انرژی طلب می کنند. 
ها تکثیر می شوند. رویاهایش زیاد  او سریع تر از ظرفیتش برای پاسخ دادن به آن خواسته یخواسته ها و آرزوها

که  یای کاذب و ماجراهای پوچ می کشانند. انساناز حد برایش واقعی اند، آن رویاها او را به سمت پیروزی ه
مشغول و مجذوِب تجزیه و تحلیل کردن دنیای مادی است همه شور ونشاط، شیرینی و مZحت و تعالی خود را 

حقیقت تبدیل به کلمه ای در لغت نامه شده است. شفقت به تقلید بی  یتین وضعیاز دست داده است. در چن
وتنی و تواضع، صبوری و احترام مانند چراغ بی شعله ای در دور دست ها بی فروغ معنایی تنزل کرده است و فر

  شده است.

تنها دستگیره و تکیه گاهی که انسان در این تاریکی وحشتناک دارد نام خداوند است. نام خداوند آن قایقی است 
که او را در دریای طوفانِی تاریک شده از تنفر و ترس و آمیخته با اضطراب و وحشت به آن سوی دریا رهنمون 

  می کند. 

له ین وسیخته شده باشد بهتریعظمت او آم ینیریه با شزبان و ذهن انسان ک ین خداوند بر رویریتکرار نام ش
  است. یو آزاد ییبدست آوردن طعم رها یبرا
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ها بدون آنکه به عقیده و مرام، طبقm اجتماعی، جنسیت، سن و  ها و مکان این تمرینی است که در همm زمان
شما را بطور مداوم در تماس با سال، وضعیت اقتصادی و اجتماعی توجه شود می تواند انجام پذیرد. این تمرین 

      hیتناهی قرار می دهد و بنابراین میزانی از آن خرد و قدرت نامحدود را به شما انتقال می دهد.

  خود را انجام دهيد ة، وظيفكنيدنقش خود را بازي 

دنبال عمر ه زندگی که از غذای دنیوی تغذیه شود کوتاه است، ولی زندگی که از رحمت الهی تغذیه شود ابدیست. ب
  دنبال قلب پاک باشید.ه طوhنی نباشید، بلکه به دنبال زندگی الهی باشید. آرزوی عمر طوhنی نکنید، بلکه ب

همه چیز پوچ  او گفت دنیا درد و رنجی بیش نیست. حقیقت را به دنیا شناساند.این را می دانست و حقیقت این  بودا
. بنابراین انسان خردمند، مسئولیت هایی که به او واگذار شده غ استدروکوتاه است، همه چیز  و فانیاست، همه چیز 

 لیاست را باید با تشخیص بین واقعیت و غیر واقعیت، پشتکار و بدون وابستگی انجام دهد. نقش خود را بازی کنید و
از دنیای عجول و  پذیرفتن تاثیردون دارید. خود را در فعالیت های معنوی و ب هویت واقعی خود را ساده و پاک نگاه

شما، وظیفه ای که شما نمی توانید از آن فرار کنید. شما باید با تمام وجود  mوظیفاست مشغول کنید. این  ،بی هدف
یا و موفقیت، مZمت  و یادست آوردن، شکست ه دنیایی خود را انجام دهید، بدون نگرانی از دست دادن و یا ب mوظیف

عبادت  منمنمنمنجز ه ها را به  شما می آموزد: "کسی که با هیچ گونه افکار دیگری بگیتا این درس مقدس تحسین. کتاب 
  دوش خواهم کشید و  من بار او را تا ابد حمل خواهم کرد."ه کند، او را ب

  براي بشريت اي نسخه

در اینجا میدان جنگ زندگی است  مهمm !" نکتبجنگیدداشته باشید و  ه یاد"مرا بدر کتاب گیتا گفته شده است: 
این راه و روش فقط برای آرجونا نیست، بلکه نسخه که می گوید: در این میدان، خداوند را ارابه ران خود بدانید. 

 ،من هاراد آنگاه. بجنگید آنگاه ثابت نگهدارید واستوار و  ،منمنمنمنذهن خود را بر روی " .است برای تمام بشریتای 
چشمان شما هستم، من خرد و بینش شما هستم و من در َنَفس شما جاری می باشم. ست. من دید شماه اراد

من است،  از آِنپیروزی  نتیجmاز آِن من است ، و پیروزی  شکستجنگ از آِن من است، قدرت از آِن من است، 
         "شما هستم. منمنمنمن و هستید منمنمنمنمن است. شما  از آِن ،شکست احساس سرشکستگی از

        آزادیآزادیآزادیآزادیزندگی، مرگ و زندگی، مرگ و زندگی، مرگ و زندگی، مرگ و از کتاب از کتاب از کتاب از کتاب 
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  صداي تو در درونم
  بابای نازنین من،

ه مرا ب ،حدود چهارده سال پیش در هم آمیخته شد. زمانی که کامZ مایوس بودم و تو با صدای درون ،راه ما
ندیده بیست سال بود که ساتیام را به هدایت کردی. نزدیک  که بعدها متوجه شدم راهنمایم استسوی کسی 

من هم  .بودم اما صدای تو در درونم به من گفت که او می تواند مدیتیشن را به من بیاموزد و مرا کمک کند
ساتیام کتاب . اطاعت کرده و با او تماس گرفتم

گیتا را به من داد و مدیتیشن را  اگاوادبمقدس 
م را بر مبنای ا زندگی ،. از آن زمانآموختبه من 

ی تو شروع کردم. از آن روز ی هایقوانین و راهنما
به بعد همه چیز در زندگی من تغییر کرد و از 

کامZ بی  ،م باز شده بودا راهی که در زندگی
  . اطZع بودم

من تو را قبل از دیدن ساتیام نمی  هر چند
هایت چنان عمیق  شناختم، ولی چیزی در درس

مرا لرزانده بود که می دانستم در جای درستی 
راه تو را پیروی کردم و  ،جهت تو دقیقا همان بود که زندگی نافرمان من احتیاج داشت. بنابراینهستم و راه و 

ولی در تمام این مدت می دانستم که  .دوباره بیشتر پیروی کردم و دوباره به بیراهه رفتم .خارج شدم آنگاهی از 
  خواهم کرد.هیچگاه تو را ترک ن ،برخZف کلنجارها، مقاومت ها و دردهای این گسترش

هایم کردی و هنوز هم ادامه می دهی. مقدار رحمتی که در حالت  بZفاصله تو شروع به رحمت دادن در خواب
چهره در خواب با تو تجربه کرده ام قابل توصیف نیست و زمانی که بیدار می شوم هر چه از دستم بر  بهچهره 

نیده ام و هر چه که در آن زمان کوتاه احساس کرده ام را آید انجام می دهم تا بتوانم آنچه که از تو دیده ام و ش
  دوباره به یاد آورده و تجربه کنم.

این افتخار را پیدا کردم که تو را از نزدیک ببینم و زمانی که در فکر برنامه ریزی سفرم  ،در سال دو هزار و پنج
وقتی به آنجا رسیدم  .تی خواهم بودتو در خواب با رحمتت به من گفتی که دقیقا  چه روزی در پوتاپار ،بودم

ما در صف قرعه کشی دارشان بیرون نشسته بودیم، بعد  اولین تجربه من با مZقات شخصی (فیزیکی) تو این بود:
که آنجا بودیم، دیدم که بابا از اتاقش  زیادیبعد از مدت  .از مدت طوhنی انتظار، من شماره ردیف دو را گرفتم

می  ی که معموh رانندهیی بود، بابا در جایماشین اروپا ماشین کوچک شد. چون که اینبیرون آمده و سوار یک 
نشسته بود. او از کنار من در فاصله چند قدمی رد شد و من توانستم چشمانم را در چشمانش بدوزم. از  نشیند
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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، 
  . می زدم به سختی گریه می کردم و قلبم را به شدت مشت

از همان دقایق شروع به رشد کرد و گسترش یافته است. هیچگاه نتوانستم از نزدیک با تو  ،قلب مناین جرقه در 
 ،هستم و از درس هایت پیروی می کنم ور بوده است. زمانی که هوشیارضرابطه من با تو از طریق ح .صحبت کنم

ف افکار و وسوسه های آن سوی خود می کشد و زمانی که گرایشم به طره ور به من عشق داده و مرا بضاین ح
می رود، با بدخلقی از من دوری می کند. در آن زمان، در خواب هم از من دور شده و فاصله می گیری. این 

   تا دوباره راه خود را به سوی تو پیدا کنم.به وجود می آورد من  دراما این اشتیاق را  می دهد، صحنه مرا زجر

کنم. چه چیزی در تو وجود دارد که به این اندازه اسرارآمیز و مبهم  تعمق زیادی می ،اخیرا درباره عظمت تو
لیونها انسان را در یک زمان لمس کنی؟ چگونه این جرقه عشق جاودانه را در قلب یاست؟ چگونه می توانی م

روشن می کنی؟ چگونه از طریق عشق تو قادر هستیم که سرشار از  ،کسی که هیچگاه تو را مZقات نکرده است
در این دنیایی که تو آفریده ای باشیم؟ چگونه یک نگاه به لبخند تو،  ،ق برای همه برادران و خواهران خودعش

به این اندازه لذت بخش  ،م عمیق ترین زخم های ماست؟ چگونه انجام کارهای درست در راه توهالتیام و مر
  است؟  

مایت نکرده است. مادری که هرگز مانند تو به من حی که هرگز مرا مثل تو ه اتو جای پدری را گرفت ،در این رویا
عشق نورزیده است. دوست و همدمی که هیچگاه مرا ترک نکرده است و معشوقه ای که هیچگاه در این دنیا 

چیزهای پراهمیت زندگی من هستید. خدمت به تو و  ماورای همه ،چشم در چشمش ندوخته بودم. تو و ساتیام
گری داده است. زندگی خیالی است و این مسئله به خواب روز من معنی و مفهوم دیبزرگترین لذت این  ،ساتیام

ولی به خاطر ایمان، عشق بی  .می توانست نادیده گرفته، حذف شده و کنار گذاشته شود خوابی که به آسانی
را به آن من سرمایه گذاری کردید، حداقل این امکان  روینهایت، راهنمایی ها و صبوری هایی که هر دوی شما 

  داد که برای خود و دیگران بدرخشد.

خواهش می کنم به من کمک  .از هر دوی شما سپاسگزارم برای فرصتی که در این رویا به این زندگی دادید
  کنید تا همیشه شما را مفتخر کنم.

  دختر باوفای جاودانه شما،
  گل کوچک ساتیام،
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 ،یک خواب هستید ولی حقیقت وجودتان ،هستیعنوان بدن، ذهن و یا روح ه مشا ب

آگاهی و سرور است. مشا خداوند این عامل هستید. مشا آفریننده دنیای خودتان هستید و با این 

کار متامیت خود را فراموش می کنید و فردیت را می پذیرید. این زندان حقیر فردی باید از بین 

شرایط منفی بودن نیست. معنی برود. عشق و سرسپردگی، گریه و زاری کردن و در 

واقعی عشق و سرسپردگی دیدن کل در هر چه دیده می شود است. این قلب است که مشا را به 

هدف می رساند. صدای قلبتان را دنبال کنید. یک قلب پاک ماورای عقل را جستجو می کند. 

اجنام دهیم انعکاس هر کاری که اجنام می دهیم به خودمان بازمی گردد. اگر کارهای خوب 

شادی و اگر کارهای بد اجنام دهیم ناکامی نصیبمان خواهد شد. سرور و شادی واقعی در 

درون خودتان است. درون مشا اقیانوس عظیمی از شهد اهلی وجود دارد. آن را بطلبید و 

در درون خود جستجو کنید. آن را احساسش کنید، هم اکنون احساسش کنید، مهینجاست. 

آن سرور واقعی بدن، ذهن، عقل و مغز نیست. آن سرور واقعی  مهان"خود" است.

خواسته های مشا و یا موضوع آن خواسته ها نیست. مشا باالتر از مهه اینها هستید. مهه اینها صرفا جتلیات 

هستند. مشا مهان گل خندان هستید. مشا مهان ستاره های چشمک زن هستید. پس چه 

  ایل خواسنت را در مشا ایجاد می کند؟  چیزی در این دنیا وجود دارد که مت

  

  با عشق و برکت

شری ساتیا سای بابا
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یر شرح زرا مفص� در  که آنها است بابا در ایران بوده چند نمونه از معجزاتشاهد  یک خانم ایرانی 

  می دهد:

 که فردی ماراااست می گوید: روزی دختری به نام ت خانمی در کتابی که با او مصاحبه شده
، در شب اول ماه نو به منزل دخترم  آمد. تامارا که دختر بسیار خوش قلبی بود برای بود خداپرست

کند. او از دخترم بدخترم تعریف کرد که او بسیار نگران مادر مریضش است و نمی داند که چه 
که او  به ماه نو نگاه کند و بعد چشمانش را ببندد و فورا کمک خواست. دخترم به او  پیشنهاد کرد 

به عکس بابا نگاه کند و آنگاه همه چیز درست خواهد شد. تامارا گفت او عکسی از بابا ندارد، اما 
ن یک پاکت کوچک ویبوتی (خاکستر) بخاطر آورد که چندی پیش من پس از بازگشتم از هندوستا

بگذار کیفم را بگردم تا  :به او داده بودم. او رو به دخترم کرد و گفتکه عکسی از بابا روی آن بود را 
شاید خاکستری که مادرت به من داده بود را پیدا کنم. او بعد از کمی جستجو پاکت را از توی 

سنگین تر از قبل است. وقتی او ویبوتی پاکت  آورد و با کمال تعجب متوجه شد کهکیفش بیرون 
از صدف  ها می بیند، صلیبی کهرا باز می کند صلیبی بسیار زیبا درون آن و در وسط خاکستر پاکت

بسیار خوشحال شدند و وقتی دخترم از من پرسید که آیا من این  ساخته شده بود. هر دوی آنها
 صلیب را به تامارا داده ام یا نه؟

ن آنها صلیب خودشان را دارند. نمی دهم چوصلیب با تعجب به او گفتم،  من هرگز به یک مسیحی 
در اطرافش تزیین داده شده بود. هر دو طرف آن بر  صلیب بطور زیبایی با لغت فارسی "س" این

چند جواهر فروش  معمولی می درخشید.  چندی بعد من و دخترم صلیب را به  هایدخZف مرواری
mچنین طرحی برروی آن غیر آنها گفتند که درست کردن این به دست انسان با  نشان دادیم و هم

بود.  تامارا تعریف کرد که یک روز  رکدام از مرواریدها به صورت حرف "س"ممکن است چون ه
را به خواهرش داده بوده و خود آرزوی داشتن  شقبل از پیدا کردن این صلیب، او صلیب خود

  صلیب دیگری را  کرده بود. 
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FGH IJKLM و 
NOPQ FRاSFGH IJKLM و 
NOPQ FRاSFGH IJKLM و 
NOPQ FRاSFGH IJKLM و 
NOPQ FRاS        
باره خداوند) ساخته بودم که ا می نویسد: من باژانی (اشعار درمعجزه دیگری ر همین خانم ایرانی

که او لباس سفید نداشتم، ولی خوابی از بابا دیدم آنرا ضبط نکرده بودم و قصد ضبط آنرا هم 
پوشیده بود و باژان مرا می خواند. من به محض اینکه بیدار شدم، آن باژان را ضبط کردم. زمانی که 

بودم  که چه کسی می تواند  شب بود و من متعجبمی کردم تلفن به صدا در آمد، نیمه  آنرا پخش
نم اجازه دهید که من آنرا از پشت تلفن گفت: خواهش می ک . صدای آقاییتلفن کندین موقع شب ا

پرسیدم شما که هستید؟ شماره تلفن مرا از کجا گرفته اید؟ او خودش را معرفی کرد و گفت  بشنوم.
که من گوشی تلفن  به آن تلفن زده است و همان موقع که او شماره را بطور تصادفی انتخاب کرده و

پس  من باژان را بنا به درخواست آن آقا پخش کردم. م او صدای آهنگ را شنیده بود.را برداشته بود
 گفت: چه آهنگ قشنگی! من یک کپی از آنرا می خواهم. از اینکه او به باژان گوش داد

من باژان  :گفت و جوانی بود بگیرد. پسراز من روز بعد این آقای ناشناس به منزل من آمد تا نوار را 
او در  )خاکسترویبوتی (من عZوه بر نوار،  طبق تعریفی که از سای بابا و  دوست دارم. شما را خیلی

به او دادم و توضیح دادم که چگونه در موارد بیماری ویبوتی شب قبل برای او کرده بودم، مقداری 
  باید از آن استفاده شود.

که در فرودگاه کار می کرد، بخاطر اشعه های شیمیایی چشمانش  پس از مدتی، این پسر جوان
د. دکترها گفته بودند که چشمانش ش را از دست می دها آسیب می بینند طوری که  بینایی

آسیب دیده و قابل درمان نیستند و به او توصیه کردند که تنها راه عZج، عمل جراحی  است و از او 
می خواهند که هرچه زودتر به شیراز برود و چشمانش را به وسیله متخصصان در آنجا عمل کند. 

چشمانش میمالد و مقداری از آن را هم شب قبل از حرکت به شیراز، او مقداری ویبوتی روی پلک 
و چشمانش را باز می کند   مان  را از روی چشمانش برمی داردمی خورد. روز بعد وقتی  پانس

  متوجه می شود که کامZ می تواند ببیند.

        ساییساییساییساییقلب قلب قلب قلب 
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  با بابا آشنا شدم. ،ریق راهنمای الهی و عزیزم ساتیاماز ط پیششش سال 

یک بار هم که شده از نزدیک رزو داشتم برای آفرم به هند و زیارت بابا، همیشه طی چهار بار س
  ایشان را ببینم و مشتاق یک نگاه بابا بودم ولی هیچ گاه مZقات حضوری با بابا نداشتم.

در سفر سومم به هند، جشن "شیواراتری" که همان جشن عبادت است برگزار شد. جشن از ساعت 
حضور بابا به اتمام  ازظهر با حضور بابا شروع می شد و شش صبح فردای آن روز مجددا با شش بعد

  می رسید.

ا من روان بابا پر شده بود و جایی برای من نبود. سوادال هیندیر از پوز جمعیت فوق العاده زیاد بود. مآنر
ندیر بود، راهنمایی کردند. من با حالت گریه و ناراحتی از اینکه شانس را به سالن دیگری که کنار م

ندیر در جایگاه گفته بودند که بابا معموh به م سالن دیگر شدم. به مندیدار بابا را از دست داده ام وارد 
  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 
د. ی که شما را می بینم، رفتم و در بین جمعیت نشستم. کتاب سایی دارشان هم در دستم بوه اداد

ندیر بگذارند. خیلی هیجان که ما را در جریان برنامه های م در این سالن یک پرده نمایش بود
داشتم. یکدفعه خبر دادند بابا از منزل بیرون آمده اند. ناگهان در عین ناباوری دیدم بابای عزیزم 

لنی که من بودم ، وارد ساندیر برونداز اینکه به مقبل رنگ روی صندلی چرخدار با لباس قرمز اناری 
  شدند.

من هم به جلو  طبیعتاوای.... از این بهتر نمی شد. جمعیت ناخودآگاه به سمت جلو هجوم آورد. 
رفتم. همه چیز طوری بود که من سریع تر به صف جلو هدایت شوم. باور نمی کردم که بابای عزیز 

یک لحظه گرفتم. تمام وجودم پر  دلم را در دو متری خودم با لبخند زیبایش ببینم. نگاه بابا را برای
  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 
انم هندی که درست جستجو کردم ولی پیدا نمی شد. رفتم ردیف های آخر نشستم. ناگهان یک خ

جلوی من نشسته بود را دیدم که کتاب سایی دارشان را ورق می زد و به دوستش نشان می داد. 
  گرفتم.پس کتاب را همراه با یک شادی عمیق و شکر مجدد از حضور بابا، از او 

  این دارشان بابا یکی از شیرین ترین تجربه هایم از حضور بابای عزیزم بود.

کرد.  فراوان از بابای عزیزم که راهنمایی چون ساتیام نازنین را به ما عطا تشکر و با عشق، قدردانی
ها و حضورشان زندگی مرا به  همیشه درسگذارد و  رسیدن به خانه تنها نمی را تا نازنینی که هرگز ما

  سمت "خود" هدایت  می کند.

 بتول

  ی رامام سا
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  نقش زن در خانواده
 

  

  

  

  

می توانند هم باعث گمراهی  رستش کانون خانواده است. خانم هاستون اصلی اعتقادات، عبادت و پزن در خانه 
آنها با عشق،   طبیعتًا ایمانی قوی دارند. شوند. زن ها حیراه صحطرف ها به نعث کشش آه خود و هم  بادخانوا

 هدایت کنند. خانم ه سوی خدا و  اعتقادات پاکشوهرانشان را ب فداکاری و ایمان، با فروتنی و به نرمی می توانند
 hمی شوند، خانه را تمیز می کنند و بعد از نظافت خود و تمیزی  قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدارها معمو

برای عبادت و  خانه به عبادت و پرستش خداوند می پردازند. آنها در خانه هایشان اتاق و یا جای کوچکی
وحانی را در آنجا عکس های معلم  و راهنماهای رهای خداوند  و همچنین  می دهند و  عکساختصاص  پرستش

ا عبادت و در مراسم جشن های مذهبی، فضای اتاق را ب ها در طول روز و شب حتی خانمقرار می دهند. 
ست شوهر گمراِه خود را دهد، خواهد توان با پشتکار این اعمال را انجام می پرستش شان پر می کنند. خانمی که

کنند یا اینکه او را در فعالیت های نیک و  عبادت ا تشویق کند که با همدیگرنیز به راه راست هدایت کند، او ر
در واقع زن است دعوت کند. اینچنین زنی را می توان زن واقعی نامید.  مت به خداوندخدمات اجتماعی برای خد

  را می چرخاند، آن وظیفه اوست. او واقعا مظهر قدرت الهی است. که کانون خانواده

از سوی دیگر، اگر زنی شوهر خود را از اعتقادات و ایمان پاکش دور کند و یا چنانچه شوهری، زن خود را در 
 جامورد اعتقاداتش مرتبًا کوچک و تحقیر کند، آن خانه لیاقت داشتن اسم کانون خانواده را نخواهد داشت، آن

  دوزخی است که روح های پلید در آن رقص و پایکوبی می کنند.  .جهنم است، نه خانه

به خود که  ر خودشان  است. باید  در هر لحظه با  آگاهیها،  درک و آگاهی به نور خدا د اولین وظیفه خانم
ن باشد. خانه ای و بزرگترین خواسته شان باید دانستن راز درونشا ت الهی است زندگی کنند. باhترینهمان ذا

همدیگر  که اینچنین خانمی در آن باشد، جایی است که زن و شوهر به دنبال هدفی ارزنده هستند. جایی که با
Zنیک داشته باشند، جایی که حقیقت حکمفرمایی کند، جایی که  کنند و رفتارل نام خدا را ذکر شکوه و ج

س ها تحت کنترل  آرامش و عشق برقرار باشد، جایی که مرتب کتاب های مقدس خوانده شود، جایی که ح
با درک یگانگی، با تمام موجودات بطور یکسان رفتار شود، آن خانه مسلما بهشت روی زمین  باشند و جایی که

 خواهد بود. 
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ه اشته باشد، سپس او باست. او باید عشق واقعی نسبت به شوهرش د زن ناِمm با چنین طبیعتی، شایست زنیک 
ابی برای قانونی در کانون خانواده، وسیله و رحمتی برای پرهیزکاری و نیکوکاری، عشق و کامیعنوان یک زن 

می صحبت می کند، دوست واقعی خانمی که شوهرش  را درک می کند و با او به آراکانون خانواده اش است. 
با شوهرش صحبت کند او نقش پدر را می  ایمان و پرهیزکاریباره در استاوست. گاهی اوقات که زن مجبور 

  زن برای او حکم یک مادر را دارد.موقعی که شوهر بیمار است  یرد وگ

می تواند به تعویق  عبادت و پرستش واقعی است. چون خدمت به شوهرش باشد، این خرِداولین الویت زن باید 
نمی تواند رحمت و محبت خداوند را  عبادت و مدیتیشن تنها  توسط انداخته شود.  او بدون خدمت به شوهرش

  جلب کند. 

این راه رسیدن به خداوند است. زن خانه  ا در وجود شوهرش به او خدمت کند.در واقع زن باید با دیدن نور خد
  .ندبه خداوند تقدیم ک اعمالش راباید تمام 

گرداند و کمک ازب اخZق و رفتار محبت آمیز و عشقش او را به راه راست هر چقدرهم شوهر بد باشد، زن باید با
کند که شوهرش نیز رحمت خداوند را جلب کند. او هرگز نباید تنها به فکر پیشرفت خودش باشد. به عبارت 

. چنین زنی می باشد دش همخو نجات شوهرش برای نجاتها و  خواستهد بداند که شادی، رفاه، و دیگر او بای
ر او همیشه در کناخداوند  اوند را جلب خواهد کرد،بخصوصی رحمت  و محبت خد و بدون تZش خود به خود

وی و پرهیزکاری اش نجات شوهرش محبت خداوند را دریافت خواهد کرد. او توسط تقخواهد بود و در تمام راه 
 مین خواهد کرد.نیز تض را

        هینیهینیهینیهینیااااوووو    دارمادارمادارمادارمااز کتاب از کتاب از کتاب از کتاب 

        

        
        
        
        
        

  اسالماسالماسالماسالم

. معنا و مفهوم مي باشدبه معناي تسليم يا صلح  "اسالم"، الم مذهب مسلمانان است. در فارسيهدف از اس
  باشد و با همنوعان خود در صلح زندگي كند.وند اين است كه انسان بايد تسليم خدا لغتدروني اين 

 1ژانويه  1990شماره  33ا ساراتي جلد نساناتا
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شادی و صلح و  لوده را پاک کند، باید همه را بهبار آورد، باید فضای آه برا الهی) باید عشق و مستی باژان (اشعار 
  آرامش دعوت کند.

 َبَجره گورودادم این بود: ماناسا  کندا" اعZن کردم، اولین درسی کهکه هویت خودم را در شهر "اوراوا زمانی
: اول بدانید که در چرخش تولد و مرگ هستید، غرق در که ستبدین معنا. این تارانامگارا سا ، دوستارا باواچارانام

، بعد بر روی یک گورو (معلم) با در صدد چاره جویی باشید با آن درک دریای زندگی  دنیوی. سپس سعی کنید
خداوند که به قلب شما می نشیند ثابت و متمرکز بمانید و سپس بر روی شکوه و حضور او  یک اسم و فرِم

و نسبی اش فریب  می خورد، واقعیت ظاهری  ولی با تمام ذهن تان. کسی که  باگزینید. باژان بخوانید،  مسکن
پیرو  واقعی در این  ه این واقعیتی نسبی است، آن شخص،که درک کرده است کآن فرد دنیوی است، ولی کسی 

  راه  است.

. آرجونا درس می داددر زندگی اش به دیگران  را  بخوانید. این چیزی بود که کریشنا آن ه است،ترانیک  زندگی
میلیونها انسان موقعی که سرنوشت  ه را در میدان جنگ شنید، جایی که  فشار به حد اعZ رسیده بود،ترانآن 

او بشنود.  را برای آرجونا می سرایید تاگیتا  مقدسکتاب مشخص می شد. کریشنا ترانه های  توسط شمشیر، باید
و چه  یاموناسواحل دریای گوکوhم در شهر بود، چه در " است و کریشنا آن را درهرکجا که گیتا به معنی "نغمه

  بین دشمنان درحال جنگ، می سرایید، چون او رحمت الهی بود.   ا،رتکشودر کور

باژان شود. باور داشته باشید  تانشما نیز باید روزهای خود را در خواندن باژان سپری کنید. بگذارید تمام زندگی 
خداوند همیشه در همه جا هست. با خواندن باژان  قدرت و آسایش و شادی بدست می آورید. شکوه خداوند  که

لودی و هارمونی از قلب شما سرازیر شود تا توسط آن عشقی که شما ر اوست. اجازه دهید موج خروشان ِمحضو
  ابراز می کنید شادی آفرین باشد.   

آن  ه سویبرای رفتِن ب قدیمی است و ضربان قلب صدای طبل و گرایش های تولد، آغاز از بین بردن باورها
میدان است. بعضی از مردم راه کوتاه و بعضی دیگر راه طوhنی تری را در پیش می گیرند ولی همه در راه 

دم، تسلی بخش و پیدا کند. آن باید همهمچنان ادامه  هستند. بنابراین، باژان خوانی باید از کودکی شروع شود و
  برای ذهن است. ویق نیاندازید چون آن غذای hزمهتعه را به دوران کهولت ب آن قدرت انسان باشد.
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معنوی این عصر است. باژان پروسه ای از خواندن دعا و  سته جمعی و ذکر نام خداوند تمرینباژان خوانی بطور د
یش شکوه و رحمت اوست، همچنین استغاثه کردن از خداوند است برای اینکه خداوند و ستا به درگاه نیایش شما

 شما را با رحمت و محبت خودش محشور کند. 

مِد  بزرگی و عظمت او، رحمت او و شکوه و جZل او را در تمام مدتموقعی که شما نام خدا را ذکر می کنید، 
ون نظر می آورید، حضور عشق در در

می کند،  شما شکوفا می شود و رشد
آن عمیقتر و عمیقتر خواهند  ریشه های

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 

زبان ها  دیده اند. آنها خدا را در تمامز با
و لهجه هایی که انسان با آن آشنایی 
دارد ستایش کرده اند، ولی هنوز شکوه 

 و عظمت او بی پایان است.

پاك و  فضاي اطراف را دنباژان خوان

  ه مي كندمنز

خواندن باژان برای خداوند با  سوزش 
عشق شدید و لذت بردن از تجارب 

کمک می کند که   ،حاصل از ستایش او
ن در این فضا پاک و تصفیه شود. انسا

عصر مجبور است هوایی که توسط 
و ستم و شرارت  ، تنفر،  ظلم خشونت

همین دلیل انسان باhترین گنجینه ای که در درون خود دارد را به هدر می ه تنفس کند. ب آلوده شده است را
  دهد.

در هوای آلوده نمی تواند فرار کند. صدایی که ما تولید می کنیم ، حال چه با نیت   ثرات تنفساز ا ،هیچکس
ماست. صدایی که  از رادیو  پخش می شود  روزانm اطراف ما پخش می شود.  این تجربm خوب و یا بد، در فضای
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مان بشنویم. هوا تنظیم می کنیم می توانیم در خانه  از هوا می گذرد و وقتی ما رادیو را روی آن ایستگاه
در گیاهان جذب می شود، محصول  ی کند اثر می گذارد. آلودگِی هواهمچنین روی غذایی که انسان  مصرف م

را شکل می  هدنمصرف کن ا هستند، غذا، شخصیت و رفتار شخصاصل غذای م حبوبات است، حبوباتگیاهان 
وآنگاه  انسان ساده  ند باشد، غذا نیز خالص استاخوشایموقعی که محیط تمیز و عاری از ارتعاشاِت پلید و ن دهد.

 و دوست داشتنی می شود.

و می گویند تکرار اسم  خدا صدایی بیش نیست،  روی استدhل و مباحث علمی تکیه می کنندکه تنها بر  کسانی
در جای  فقط "صدا" نیست. فرض کنید شماذکر نام خدا  ذهن انسان را تمیز و تصحیح کنند.قادر نیستند 

ید ساکتی نشسته اید و به گفته های دنیوی گوش می دهید. اگر شخصی بگوید "عقرب"  شما بZفاصله می ترس
بشقابی پر از غذای خوشمزه جلوی  و یا اگر شخصی بگوید "آب لیموترش" دهانتان آب می افتد. یا ممکن است

آن غذا  ندارید.   به  شما دیگر تمایلی شایندی صحبت کندشما باشد، ولی اگر کسی از چیز کثیفی و یا ناخو
  ایجاد عکس العمل های بسیاری در ذهن است. صرفا صدا باعث

، کلمات الهی مسلما ذهن را تمیز و تصحیح می کنند. وقتی گفتار دنیوی اینقدر روی ذهن انسان اثر بگذارند
پر کنیم،  وقتی که هوا را با کینهاهیم شد. موقعی که هوا را با خشونت پر می کنیم، ما نیز در طبیعت خشن خو

ت، ما نیز ناچاریم  همان هوا را استشمام کنیم و در نتیجه خشونت ببار بیاوریم. وقتی که هوا را با صدای روحانی
قلب مانند فیلم  بردباری پر کنیم ما نیز خودمان از آنها بهره مند می شویم. فروتنی، عشق، اعتماد به نفس و

طرف دنیا بچرخانید عکس های دنیوی روی ه ین عکاسی است. اگر دوربین عکاسی را بدورب است و ذهن مانند
   طرف خداوند بچرخانید عکسهای الهی روی آن منعکس می شوند.ه قلب شما منعکس می شوند و اگر آنرا ب

  تسليم  -عمل  - سوزش ِعشق
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انده اید و به سخنرانی هیچ کتابی نیست که انسان را در خودشناسی کمک کند. شما  کتاب های متعددی خو
همانطور که  سیدن به این هدف  کمک نکرده اند.های زیادی گوش داده اید ولی هیچکدام از آنها شما را در راه ر

توان  به سختی می ذهن پیچیده  و بغرنج تر می شود و تدریج هم تحلیل پیدا می کند، ولیبدن رشد می کند ب
آنرا کنترل کرد و ناآرامی و بیقراری روی ذهن را می پوشاند. در عوض، تمرینات خودشناسی شما را باh 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، 
های طZیی ثروت. ماننِد طفلی های آهنی  فقر و زنجیرهار کرده اند رها شوید، زنجیرا را متا از زنجیرهایی که شم

برای مادرش گریه می کند، مانند بچه گوساله ای که برای گاو ماما می کند، مانند انسان گرسنه و  بدبختی  که
های وابستگی ه دیگر زنجیری ککه برای یک لقمه نان گدایی می کند. اجازه دهید گریه از اعماق قلب بیاید، قلب

ها را نمی تواند تحمل کند. خداوند توسط نمایش های توخالی و سر و صداهای ظاهری جلب نمی شود. انسان 
  آتما (ذات الهی) به ریسمان الهی متصل خواهد شد. خواندنفقط بوسیله فرا

ینات را انجام می دهیم، نام خدا را  این تمرمدت زیادی است که بعضی از مردم این سوال را از من می پرسند: ما 
بار نوشته ایم، چندین سال است که نام خدا را  hینقطع ذکر می کنیم، ولی هنوز موفق نشده ایم.  صد ها هزار

 چرا ما به  هدف مان نرسیده ایم؟    

بیازمایید و تمرینات موفقیت خود را  خودتان بروید، تZش وکدام از شما برای جواب به دروِن من می خواهم هر
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 

ربایی است را مجسم می کنید،  اشک توبه و ندامت و اشک شادی و دل موقعی که فرم او که مملو از عشق گویید،
ولی چه کسی می داند آن برای چه بوده است آیا گریه  د؟ شما ممکن است اشک ریخته باشیدو سرور ریخته ای

خداوند به شما نزدیک  ی حرص و طمع و یا غرور بوده است؟ یا بخاطر اینکهها برای ترس بوده است؟ آیا برا
 ؟نبوده است

با  آهسته ورق می زند و به نوشته ها را بطور با کتاب دینی در دستش نشسته است و آن مجسم کنید کودکی
کنید  هم مقایسه کار را می کند. آیا می توانید این دو را با هم همین وجه زیاد نگاه می کند. یک راهبتعمق و ت

از گنجینه ای است که در دستش آن پسر بی خبر  و بگویید که هر دوی این ها یک عمل را انجام می دهند؟
ی کند. با قدرِت الهی که آن خطوط به او انتقال می دهند، بZفاصله با خداوند ارتباط برقرار مراهب ولی  است

 تان با اراده، با خلوص نیت، بیدار کننده و با ارزش بوده اند؟تمریناتحال خودتان تشخیص دهید که آیا 

ظاهر می کند. اگر شما سوزش  شما برای خداوند سوزش عشق داشته باشید او خودش را و هرکجا که هرموقع
ظاهر شود، او به شما جواب خواهد داد. او همیشه برای جواب آماده  ه باشید او باید جلوی شما در فرمداشتعشق 
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موقعی است که شما  د و آنتان آماده نیستیوت و یا خوش آمد گویی او به قلباست بجز مواقعی که شما برای دع
 تان را از خارهای هوی وهوس، حرص و طمع، حسادت و تنفر پاک نکرده اید.قلب

mشیرخوار ممکن است برای شیر گریه کند، نگران او نباشید. گریه برای هضم کردن موثر است. گریه کنید تا  بچ
برای گریه کردن  های اشکی شما نیز از شناخت خدا لذت ببرید. گریه کنید و اشک شادی و شوق بریزید. غده

و دست گدایی به طرف آنها دراز کردن عنایت نشده است، بلکه برای اشک شوق و قدردانی  در مقابل دیگران
 کردن  از درگاه الهی هستند.

کسی که سوزش عشق برای خداوند و ثبات و استواری برای رسیدن به هدف داشته باشد، مسلما موفق خواهد 
مایوس نشوید و شک و تردید به  برای کسب موفقیت نهایی در خود پرورش دهید، هرگز ایمانی را شد. چنین

را   خود راه ندهید. این است نصیحت من به شما و همه. موفقیت حق مسلم شماست  و شما باید هرچه زودتر آن
  را به تعویق نیاندازید. کسب کنید و آن

که از آن "خوِد"  شماست. او نور چشمان شماست، "خود"ی خداوند در شماست، پشت شماست، کنار و جلوی
داشته باشید. برای  حقیقت شماست سوزش عشق آگاهی خود  او که همانشماست. برای یگانگی با او  بوسیله 

سوزش عشق داشته باشید و آنگاه هر خوشی و لذتی که نیاز داشته باشید او به شما عطا خواهد  یگانگی با او
یاد داشته ه ر شما برای چیزهای دنیوی اشتیاق داشته باشید، هدف شما پایمال خواهد شد! بکرد. در عوض اگ

  .  به ارمغان بیاورندشما بیماری ها می توانند رحمت را برای باشید که 

بنابراین برای خداوند سوزش عشق داشته باشید تا تمام خواسته های ناچیز از بین بروند. در هرموقعیتی، چه  در 
ت دادن  یا بدست آوردن، چه در عزت و یا خفت، چه در سZمتی و یا بیماری، چه در شادی یا غم و غصه،  از دس

ذهن خود را بر روی خداوند متمرکز کنید. آن هدف اصلی است،  انعامی است برای مسابقه ی زندگی. تمام 
ه و پوچ در نظر بگیرید و تنها هدف را موانع را با ایمان از بین ببرید. موانع را بعنوان چیزهای بی اثر و بیهود
  این وظیفه انسان است. --- ببینید. خدا را مجسم کنید، خدا را جستجو کنید و در خداوند فنا شوید 

  طبيعت شما در ذات، خوشحالي و شادي است

شما حقیقت، آگاهی و شادی بی انتها از آن آگاهی است. بخاطر همین است که شما  باور کنید که طبیعِت
ست ندارید در اینگونه رفتار می کنید. شما دوست دارید تا ابد زنده بمانید، از مرگ خودتان می هراسید و دو

ست. باز می این برای نتیجه گیری اینکه شما حقیقت، ذات و گوهر الهی هستید کافی ا مورد آن صحبت کنید.
تب در مورد چیزهای گویم که شما غرق در کنجکاوی و خواستن برای شناخت دنیای اطراف تان هستید. شما مر

ه به شما داده می می پرسید چرا، چگونه و چه موقع؟ این ندای درون است که توسط ضمیر ناخودآگا مختلف
ه دنبال شادی ب ه و به هر وسیله ایاست. شما همیشاز بدو خلقت در شما گذاشته شده  شود، حقیقتی که

جای آن مزه شادی را بچشید. این ه از غم و غصه ها امتناع  بورزید و سعی می کنید ب هستید. شما سعی دارید
  طبیعت انسان است، چون او در ذات، از جنس طبیعت شادی است.
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        ....و شما  همان "خود" هستید نه بدن سات، چیت، آناندا خصوصیات آتما (خود) است

  فقط براي خداوند گريه كنيد

را با شادی و خوشحالی سپری کنید.  افکار پوچ، یًاس آور و ناراحتی را به خود راه  زندگی مقدس است، آن
 ندهید. خوشحالی، یگانگی با خداست.

نگران ند، بیماری که یا واقعی و یا خیالی هست اگر افکارتان بر روی بدنتان متمرکز باشد، شما در مورد درد و
باره سود و زیان، مالیات و یا معاف شدن، معامZت فکار بر ثروت متمرکز شوند شما درخواهید بود. اگر آن ا

تجاری و یا ورشکستگی  نگران خواهید بود. اگر افکار بر شهرت متمرکز شوند، آنگاه شما از باh و پایین رفتن ها، 
سلیم بر قدرت عشق متمرکز باشند، عشقی که سزاوار ت. بگذارید افکار تهمت زدن ها و حسادت رنج می برید

  تان به آن عشق تسلیم شود.است و اجازه دهید تمام وجود

حال برای آنها  گریه کرده اید را به خاطر آورید . شما خواهید دید که گریه ها فقط برای ه تمام چیزهایی که تا ب
شهرت بوده اند. شما باید تنها برای خداوند گریه چیزهای جزیی، برای چیزهای زودگذر و یا برای دستیابی به 

حرص و یت، ن، عصباهوی و هوسشش مار کبرایی ( د برایکنید، برای تمیز کردن و کمال خودتان. شما بای
گریه و ، وابستگی، غرور و کینه توزی) که ذهنتان را احاطه کرده و با زهرشان ذهن را مسموم می کنند، طمع

آنقدر  را آرام کنید. سپس موقعی که آنهاآنها  ،مار را آرام می کند مانند مارگیری که با نوای فلوتش .زاری کنید
بگیرید و دندانشان را مانند مارگیر  از گردنگیج  شدند که دیگر نتوانستند حرکت کنند و آزاری برسانند، آنها را 

پس شما می توانید آنطور که می خواهید با آنها ریشه کن کنید. آنها در ابتدا می توانند بازیچه شما باشند س
 رفتار کنید. 

        

        آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و 
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  مرگ وجود ندارد

  

 هاست. آیا کسی می تواند اعZم کند که چگونه این احساس به وجود آمد جسم قبول کرده است کههر شخصی 
ارادS حتی اگر بگوید که این باور، خواسته و یا  را ارائه دهد؟ هیچ کس نمی تواند پاسخ این سوال داردو ادامه 
این دو جواب، از  این خواست خداست.را می دهد که من نمی دانم، همان معنی اینکه  نگفت .استبوده خداوند 

  خرد نمی آید. 

مرگ  .ل استیک فرد، جاودان، فناناپذیر و کام چیزی که باقی می ماند این است: آتمای در یک فرد، هستِی در
   همان خداوند است در فرم های مختلف. نظر می آید به وجود ندارد؛ آنچه که 

  ...  گوش فرا دهید! ،فرزنداِن ابدیت

ست. تصور نکنید که شما گناهکار د" او"خ ، شناخِتبدانید که تنها چاره آناز مرگ کردن خود  و رها یبرای آزاد
دی یا شادی جاوداِن ابدی هستید. شما تصاویر خداوند هستید، در شادی هستید، زیرا که شما وارثاِن "آناندای" اب

جاودان بی نقص، شریک یکدیگرید. طبیعت شما مقدس و همیشه کامل است؛ شما در واقع خدای در حال 
زمانی که شما لقب  حرکت بر روی زمین هستید. آیا گناهی بزرگتر از این وجود دارد که خود را گناهکار بخوانید.

بیدار شوید و  اهانت می کنید. "خود"بی احترامی می کنید، به  "خود"می کنید، شما به  قبولنام گناهکار را یا 
فریب آن ایده را نخورید، . اندازیدبیدور به برخیزید! احساس اینکه همچون گوسفندان ساده و مطیع هستید را 

. تمام چیزهای مادی، داردشهد ابدیت هستید که نه آغاز و نه پایانی  اتهستید. شما قطر(ذات الهی) شما "آتما" 
  ه و اسیر آن ندانید.برده هایی هستند در اسارت شما. شما خود را برد

        هینیهینیهینیهینیااااساتیا سای وساتیا سای وساتیا سای وساتیا سای و
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ی م قدم آشرام در بود آمده کرج از کهی دوست با و نرفتم معبد به سفرم، آخری روزها از یروز
 همه. دوندی م باh طرف به همه که شدم متوجه لحظه ک. یمیرفتی م فروشگاه طرف به و زدم

 بابا نیماش موقع آن در. بود حکمفرما کامZ سکوت. میستادیا صف در هم ما. بودند شده صف به
 من. کردمی م دعا میها بچهی برا و بودم بسته را چشمانم. آمدی م ما طرف به که دمید را

 تو بابا :گفت و داد تکان مرا دوستم. دیرس ما به بابا نیماش که بودم کردن دعا حال در همچنان
 من به که دمید را بابا و کردم باز را چشمانم. گفت کیتبر من به و ازاین بابت کرده تبرک را
  . بود من به نگاهش شدی م دور ما از که همانطور و شده رهیخ

 کردم،ی م برخورد اسی با زیچ همه مورد در. بودم وسیما و دیناام کامZ بابا، دارید از قبل من
  کامZ من اتیروح ،یاله وی ماندن ادی به روز آن از بعد. فرزندانمی ماریب مورد در مخصوصا

. گرفت خدا به دیشدی عشق را آنی جا و رفت نیب از من در اسی وی دیناام حس و کرد رییتغ
 اند، کرده حس انمیاطراف همه را رییتغ نیا. کردم احساس وجودم در بابا بهی بیعجی کینزد من

 و نگامیل خلق مانند بابا ازی ادیز معجزات هندوستان به میسفرهای ط در .همسرم مخصوصا
  . دمید...  و انگشتر گردنبند، مثلیی ایاش

 عشق که آموخت من به و کردی ارزان من به را آرامش و عشق نیا که سپاسگزارم زمیعزی بابا از
  . هاستی ماریب تمامی دارو مانیا و

  .زمیعزی گوروی برا عشق با
  اصفهان از فرشته
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  رضايت و خرسندي

  

(ذات الهي  توجه خود را به آتماي

  پايدار و هميشگي بدهيد درون)

اینچنین است وضعیت انسان هایی که 
ترس را فراموش می کنند و می پندارند 
که همواره جاودانه خواهند بود. فقط 

 درزمانی که شما آن وجود همیشگی را 
نظر داشته باشید و تمرکزتان بر روی 

باشد آنگاه همواره احساس شادی و  آتما
سرور و رحمت خواهید کرد. وقتی شما 

احساس رضایت و خرسندی می کنید و در شادی و رحمت ابدی به سر خواهید برد. وقتی ، را دارید تمرکز  آن
هستید.  دیگر مالک آتما که هیچگاه نابود نمی شود زیرا شما  صاحب عمارتی هستید ،داریدتمرکز را شما آن 

ی که در دنیا وجود مقایسه کرد. علیرغم بناهای (ذات الهی) مارت آتمااهیچ چیز وجود ندارد که بشود آن را با 
مارت کامZ بی عیب، همیشگی و عاری از هر گونه نقص خواهد بود. بنابراین باید به این حقیقت واقف ادارند، این 

شوید که در این جهان خاکی همه چیز موقتی است. نگاه خود را به آتمای پایدار و همیشگی بدوزید. مدام خود 
      دید درونی شرکت دهید.را در تمرینات معنوی برای رسیدن به آن 

  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 
برایتان وضعیتی از رضایت و خرسندی به ارمغان خواهد  این درکنایل شوید. (ذات الهی) به درکی از اصل آتما 

آورد. شما باید زندگی خود را بررسی کنید و ببینید که آیا این آموزه ها و درس ها را در زندگی روزمره خود 
شما نخواهید توانست حقایق عظیمی را که در آن پنهان  ،آیه از گیتا ۷۰۰تمرین می کنید؟ تنها با حفظ کردن 

خود را در زندگی روزمره آشکار خواهند ساخت. شما در موقعیت های هر  ،دریابید. این حقایق عمیق ،شده است
       روز زندگی خواهید توانست که آنها را مستقیما تجربه کنید.

            ۲۳۲۳۲۳۲۳شماره شماره شماره شماره     ،،،،کتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاسخنرانی در مورد سخنرانی در مورد سخنرانی در مورد سخنرانی در مورد 
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با من صحبت کرد. برادرش مدیر امور مالی  اداره بهداری در شهر  ربه ای که برادرش داشتتجآقای کوشZ درباره 
  آقای کوشZ را برای شما بازگو می کنم.  یو در کانادا است. من فقط داستانآنتار

برادرم مریضی سختی  در ما ه های آگوست و سپتامبر بودند. د ولی خانم و بچه هایش پیرو بابابرادر من پیرو بابا نبو
هم ریخته شده بود که اصZ نمی توانست غذا بخورد و حتی آب را هم نمی ه تمام سیستم بدنی اش طوری ب گرفت.

بیمارستاِن  های ویژه بخش مراقبتتوانست در بدنش نگهدارد. به سرعت وزنش حدود بیست پاند کم شد. او در 
روی تخت بیمارستان خوابیده بود، مطمئن بود که عمرش به  بستری شده بود. موقعی که ۱۹۷۷در سال  تورانتو

 زودی به پایان می رسد و فقط نگران خانواده اش بود که چه اتفاقی بعد از او  برای آنها خواهد افتاد.  

در بیمارستان، شبی  بعد از چند روز .دعا می کردند و بچه هایش مرتب برای او به بابااز زمانی که او مریض شد، خانم 
ق باز شد اتا و خوابش نمی برد، ناگهان دِر برادرم روی تخت دراز کشیده بود بعد از نیمه  شب، همانطور که ۱۲:۳۰ساعت 

برادرم را که به پشت سپس بابا  وارد اتاق شد. بابا به او گفت: "ببین، من جراح هم هستم."پزشکی  سفیدلباس با  و بابا
  .رفتو  کرد را شامل حال اوو رحمت خود  دادو تمام بدنش را ماساژ  داندبرگرخوابیده بود 

فریاد بزند و به همه بگوید که بابا آنجاست ولی او بطور عجیبی  همان موقع که بابا در اتاق بود، برادرم می خواست 
به محض اینکه بابا از اتاق بیرون  هت نمی توانست صدایش را بلند کند ولیصدایش را از دست داده بود و بدین ج

. او به است رخ دادهکه چه اتفاقی  گفتو او به آنها  آمدند. آنها سریع زدا صدا و پرستار ریافت باز، او صدایش را رفت
  "من مطمئن هستم که حالم خوب خواهد شد." :گفتآنها 

با خانواده خوشی  از بیمارستان مرخص شد. او تصمیم گرفت که  حال او خیلی سریع رو به بهبودی رفت و با سZمتی و
حبه  برای مصا اد. وقتی که بابا او را  در جنگل مادورایانجام د ۱۹۷۸این کار را در آگوست  و اش به دیدار بابا برود

سپس بابا رحمت  بله." ت:به دیدن من آمدید؟ بابا گف با آیا شما در بیمارستان تورانتوبادعوت کرد، او به  بابا  گفت: "
  خود را شامل حال او کرد و به او گفت که از این به بعد همه چیز برای او به خوبی پیش خواهد رفت.

همیشه در تمام زندگی اش با او بود، ولی بعد  ناگونی داشت و اثرات آن بیماری هاهای گو برادر من از بچگی بیماری
خیلی بهتر از همیشه  احوالشاز این مصاحبه و رحمت بابا، تمام دردها و ناراحتی های او از بین رفتند. او حال و 

  ای برای زندگی به او  داده است.است و می گوید بابا شانس دوباره 

        نوشته ر. لوئنبرگنوشته ر. لوئنبرگنوشته ر. لوئنبرگنوشته ر. لوئنبرگ    قلب سایی،قلب سایی،قلب سایی،قلب سایی،
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  . كنيد را متوقف  "من مي دانم"احساس 
کسانی که در راه معنویت و الهیت بوده و همه  از بسیاری هستند وسالک و تارک دنیا کسانی که  از بسیاری

خودگذشتگی  ها تZش و از حاصِل سالکه اجازه داده اند که تمام فضیلتی  خواسته های دنیوی را رها کرده اند،
و یا خداوند درِک  سعادِتبدون  ،قدرت زیرا کهوابسته بودن به "من"، از دست برود.  ه دلیلب ،استآنها بوده 

، هاودا مقدس . کتاب هایهیچ فایده ای نداردبودن  صرفا خردمنداست. پایه و بن بدون  یمانند دیوارالهیت 
هر چقدر هم که کلمات، دانش و فضیلت ند. ادستورالعمل هایی برای زندگی روزمره همه  ها،و ساترا ها داشیپاناو

برای به کار بردن تعالیم در زندگی واقعی یک فرد، آن ند. ابیهوده آنها بسیار همه در کتاب ها ارزشمند باشند، 
خود باز کند و بر روی  و ماهیت حقیقی فرد باید احساس "من می دانم" را متوقف کرده و چشم خود را به ذات

  تواند بدون شکست خوردن به سعادت الهی دست یابد.  آن تعمق کند. سپس او می
و در  داده شده است کشف کند شرح ی مقدسها کتاب نه که در آنوخود را، آنگهدف و مسیر راه، انسان باید 

که  کند ایجاد غرورفردی،  و به هدف برسد. حال اگر ضمیر آگاهیآن مسیر گام بردارد، آن جهت را دنبال کند 
در  یافتن، راز نجات باعث مرگ می شود.وهم این ت و اجتناب ناپذیر استمی دانم"، سقوط "من همه چیز را 

  . ب ناپذیر استادوباره اجتن نشود، تولِد برطرفاست. اگر این خطر  موضوع نهفتهدرک کردن این 

  بازار
دنیا و نگرانی های آن در شما اثر  وقتآن ،آغشته کنید معنویاگر شما خود را در تمرینات  با آگاهی از همه اینها، 

و مشقت را  کردهاحساس را درد می برید، رنج  باشیدحقیقت این که شما دور از  زمانینخواهند گذاشت. فقط 
ولی اگر به آن نزدیک شویم و وارد  .نامعلومی را می شنویم mفقط همهم ،اگر از بازار دور باشیم تجربه می کنید.

هستی تا وقتی که  گونه هم،همین به  .ببینیمح ووضه برا  جداگانه ای داد و ستد هرمی توانیم  ،بازار شویم
در قلمرو ولی زمانی که عمیقا  خواهید بود،های دنیا  ههمهمو متحیر از  شما تحت تاثیر شناخته نشود، متعال

خواهد ا بیدار شمدرون در  ،حقیقت ازهمه چیز برای شما واضح می شود و آگاهی  شوید، تZش های معنوی وارد
 نمایشی گرفتار های و زرق و برقها بحث بی معنای استدhل ها، ی هاشما در سر و صدا زمان، . تا آنشد

    خواهید بود.
        ما واهینی ما واهینی ما واهینی ما واهینی پرپرپرپر
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  مصاحبة با ساي بابا

  مديتيشن

  
می توانم از  تردید دارم،ن می نویسید کمی شک و سوامی! من درباره موضوع مدیتیشن که شما در مورد آ مرید:مرید:مرید:مرید:

  شما بپرسم؟

البته، می توانید بپرسید و شک و تردید هایتان را از میان بردارید. هم برای شما خوب است و هم به من  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  شادی می دهد.

بعضی از مردم مدیتیشن می کنند ولی قادر نیستند بفهمند که آیا در مدیتیشن شان، پیشرفتی داشته اند  مرید:مرید:مرید:مرید:
  نظر شما در این مورد چیست؟ یا خیر!

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؟

انواع صداها را می شنوند. آیا بعضی ها می گویند که در حین مدیتیشن انواع چیزها را می بینند؛ برخی ها  مرید:مرید:مرید:مرید:
  اینها نشان دهندS پیشرفت است؟

آنها توهمات هستند و مانع از پیشرفت می شوند. این توهمات ایجاد غرور کرده و تمرکز در مدیتیشن را  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
  پراکنده می کنند. پرت شدن حواس بوسیله مناظر و صداها، هیچ نشانه ای از مدیتیشن نیست.

  که چنین چیزهایی دیده می شوند، چه کاری باید انجام دهیم؟ پس هنگامی مرید: مرید: مرید: مرید: 
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اجازه ندهید که آنها ذهن را منحرف کنند؛ هرگز از فرم الهی که برای خودتان تصویر کرده اید، چشم بر  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
منحرف کردِن توجه شما از فرم الهی طرح  وهمات فقط موانعی هستند که برایندارید. متقاعد باشید که این ت

اگر اجازه دهید که این تصاویر و صداها به درون تان راه یابند، فرم اصلی، مبهم خواهد شد، غرور شما  ه اند.شد
  افزایش خواهد یافت و شما راه خود را از دست خواهید داد.

  ولی سوامی، بعضی ها می گویند که آن چیزها نشانه هایی از پیشرفت در مدیتیشن است. مرید: مرید: مرید: مرید: 

این فقط به این معنی است که آنها خودشان نیز مدیتیشن را درست انجام نمی دهند. عZوه بر اینکه  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
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 همm اینها بدست می آید.

  خوب، پس آیا این به این معنا است که بوسیله مدیتیشن کردن، ما نمی توانیم خدا را ببینیم؟رید: رید: رید: رید: مممم

چرا نتوانید؟ حتما این امکان وجود دارد. اگر شما توجه خود را بر فرم زیبای خداوند متعال قرار دهید و  سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
فقط روی "آن" تمرکز کنید، فیض و رحمت او را از خوِد "آن" فرم و از راه های مختلف دریافت می کنید. در 

ما نباید فریب بخورید، محتاط باشید، هرگز بسیاری به میان بیایند. ش انجام این کار، ممکن است که موانعحال 
  آن فرم خجسته را فراموش نکنید. در نظر داشته باشید که تمام آفرینش در آن غوطه ور است.

  آگاه باشیم؟ه در مدیتیشن به آن رسیده ایم نااما واقعا آیا ما می توانیم از آن مرحله ای ک مرید:مرید:مرید:مرید:

ت تان را در مدیتیشن شناسایی کنید که بدانید مثZ این مرحلm شما فقط زمانی می توانید کاهش پیشرفسوامی: سوامی: سوامی: سوامی: 
شماره چند است و آن مرحلm 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.

  یید که مدیتیشن بی پایان است؟ پس، آیا شما می گومرید: مرید: مرید: مرید: 

آنچه که به طور کلی پایان نامیده می شود، پایاِن "من" و ادغام همه در "یک" فرم است. مدیتیشن پایان سوامی: سوامی: سوامی: سوامی: 
  ندارد.

  ما چگونه مراحل آن را درک کنیم؟مرید: مرید: مرید: مرید: 

دن طبیعت سرگردان اگر روزانه میزان تمرکز خود را بررسی کنید و ببینید تا چه حد موفق به رام کرسوامی: سوامی: سوامی: سوامی: 
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 

رحمت "او" دارد. ماموریت جویندگان معنوی، تمرین مدیتیشن کنید و زمان دریافت آن همه بستگی به فیض و 
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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هدف را درک کنند. آن بستگی به ایمان، عشق و تمرینات معنوی هر کس دارد. نمی توان آن  حتی در چند روز
  را محاسبه و استدhل کرد. 

این به این معنا است که ما نباید نگران تمرین های معنوی، میزان پیشرفت، مراحل مدیتیشن، و تنزل و  مرید:مرید:مرید:مرید:
  عقب گرد احتمالی در مدیتیشن و غیره باشیم. 

قیقا همینطور است. نگران انضباط مورد نیاز برای تمرینات معنوی باشید، ولی نگران نتیجه آن نباشید. د سوامی:سوامی:سوامی:سوامی:
واقعیت و درک آن واقعیت، مراحل و یا محدودیت ندارند. تسلیم هر توهم و یا خواسته ای برای رسیدن به این 

تمرینات معنوی را رها نکنید. زمان مرحله و یا آن مرحله نشوید. به این هدف و سفر بچسبید. هرگز نظم در 
مدیتیشن را عوض نکنید. با یک هدف و یک نگرش ثابت، برای رسیدن به آن تZش کنید. این کار، نتیجه فراوان 
خواهد داشت. به شما سعادت فراوان و برکت خواهد داد. با تجربیات خیالی که دیگران در موردشان صحبت می 

رای شما، هیچ چیز نمی تواند به اندازS تجربm خودتان واقعی باشد. بنابراین ابتدا کنند، از مسیرتان دور نشوید. ب
  تZش کنید که تمرکز مستقیم و بدون انحراف را بدست آورید. بگذارید که آن تمرکز، تنها هدف شما باشد.

        ساندها نیوارینیساندها نیوارینیساندها نیوارینیساندها نیوارینی

 
 

  
  

        كنيدكنيدكنيدكنيد    هويتهويتهويتهويت    همهمهمهم    الهيتالهيتالهيتالهيتخود را با خود را با خود را با خود را با 
هيت را به عنوان غير واقعيت تلقي كنيد، هرگز قادر به درك لاگر شما بدن را به عنوان واقعيت و ا

 ،كنيد و نه با آتما هويت همنخواهيد شد. تا زماني كه خود را با بدن شناسايي و  (ذات الهي) اصل آتما
بحث قرار گرفته  به صورت هاي مختلف مورد رون خود تجربه نخواهيد كرد. آتماخداوند را در د

  مي توان آن را تنها از طريق تجربه مستقيم درك كرد. است، اما حقيقتا
        کتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاکتاب مقدس باگاواد گیتاسخنرانی در باره سخنرانی در باره سخنرانی در باره سخنرانی در باره 
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  خداي درون تمركز كنيدبه 
نسان چون ا. تاندر محراب درون خود ،از شما نیست. او در درون شما است و یا در محلی دور خدا با شما فاصله ندارد

 کند. ... البته، شما باید در دنیا کسب آرامش و شادی رنج می برد و نمی تواند ،درون خود نیستدر  خداوندخداوندخداوندخداوندقادر به کشف 
که یحالدرباید فردی . ... هر روی خدا ثابت باشد، خدای درونبر دنیا باشید. توجه باید  ِنباشید، اما نیاز ندارید که از آ

   هدف خداشناسی را دنبال کند. ،زندگی است پر هیاهو و مضحکروند  درگیر

 ۶۶۶۶جلد جلد جلد جلد     ، ، ، ، ساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کند

  باشد خدا شناسيكمك به در جهت  ي بايدهر فكر
به یاد داشته ، این را همواره ) می اندازد، هر عمل کوچکی نیز عبادت استOMیاد ُام (ه همانطور که هر نفسی شما را ب

 جهت دادهذهن را تغییر  ی و هوس هایطوری هدایت شود که هو هر فکر کوچک و هر زمزمه آرام  و لطیف باید .باشید
را تشکیل می دهد. در هر  سکه کاملکوچک پول یک  واحدصد  آنها را به سمت خداوند راهنمایی کند.که و کمک کند 

  هیت را جذب کنید.لحظه ال

 ۲۲۲۲جلد جلد جلد جلد     ،،،،ساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کندساتیا سای صحبت می کند

  كنيد متمركزوند خدا بر تان رافكارا
فکر کند، ذهن او ناخالص و بی قرار خواهد شد. اگر فردی   پیدا کردنو عیب و نقص  کردن  اگر کسی همیشه به سرزنش

به ویژگی های خوب فکر کند، ذهن او آرام وصلح آمیز خواهد بود. اگر افکار یک فرد همیشه مملو از خداوند باشد، او با 
  است که حقیقت را توصیف می کند. ییکی می شود. این کلمه ای از سای وندخدا

        ۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸داوان داوان داوان داوان برینبرینبرینبرین    ،،،،تابستانیتابستانیتابستانیتابستانی    هایهایهایهای    بارانبارانبارانباران
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ارتباط مستقیم ما با خداوند فقط این نیست که او در کنار ما بنشیند، بلکه این است که 
  .حضورش، با حقیقت مان لمس شود

که من با رحمت راهنمایم ساتیام، در این راه مقدس قدم گذاشته ام. در  است چند سالی
عزیزم داشتم که سای بابا نیز برای اولین بار در آن ظاهر شد. بعدها  ابتدای راه خوابی از ساتیام

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.

ردم و پاسخ او به هر چه از همان اول که در این راه بودم، همیشه در قلبم با بابا صحبت می ک 
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 

یکدفعه متوجه  زدند و راهنمایم به ما داده اند بودم، درهمان لحظه ازبیمارستان به من تلفن
ت. بZفاصله جلوی عکس نشستم و شدم در جایی ایستاده ام که عکس بابا رو به رویم اس

یتیشن حضور را انجام دادم، در آن لحظه حضور بابا را با تمام عشقش به صورت انرژی الهی مد
ن تخم مرغی احساس کردم، در آن حالت هیچ چیزی وجود نداشت، چه برسد به نگرانی. ای

تجربه بسیار بزرگی بود که من با بابا داشتم. پس از آن، بعضی اوقات حضور بابا و ساتیام را که 
که مانند این است که  آنها در فرم و در   کنم برای من یکی هستند، آنقدر قوی احساس می

 کنارم هستند.

ه اگر کسی از من بپرسد بابا کیست؟ جواب من این است: بابا عشق است و حضورش هم
  بابا آن یگانه ای است که راهنمای الهی مرا بر سر راهم قرار داد.  .جاست

  سای بابا دوستت دارم و همیشه در قلب من هستی. 

Zآنج  
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  شري ساتيا ساي بابا
  مكان: پراشانتي نيليام

 1973يازدهم نوامبر 

  عزیزامن،

افکار هستند. به هر چه فکر کنیم مهان خواهیم شد. هرچه بکاریم مهان را درو  راستی که مهه چیز زاییدۀب

ناچیز خواهید بود. حال،  وند فکر کنید، خداوند خواهید بود و اگر فکر کنید ناچیز هستید،خواهیم کرد. اگر به خدا

ا مهه نور هستیم. درون ماست، مدر ما مهه در نور هستیم، نور  .من می خواهم مهین سوال را از مشا بپرسم

تنها یک هستی وجود دارد. مشا نور هستید. آن یگانه هستی مشایید. آن قدرتی که حمرک باد است، 

من درون در  ،به حرکت در می آوردذهن ها و  فضاهاآتشین را در  کهکشان هایخورشید و 

  است.  آمتا آن "من" هستم. آنخود من است، است، 

ابدا قادر به اجنام آن نیست.  آیا می دانید  باشدیک کار وجود دارد که فردی که خدا، یا خود را درک کرده 

را فراموش کند یعنی آن نور درخشانی که تنها  "خود""خود""خود""خود" کار چیست؟ آن شخص هرگز منی تواندآن 

ببیند، آن نور شناخته  واقعیت تغییر ناپذیر در دنیای مهیشه متغیر است. به حمض اینکه انسان آن نور را

را فراموش کرد؟ حقیقتا که آن نور، مهه  می شود، زمانی که نور شناخته شود چگونه می توان آن

مهان نور است. " " " " ششششخودخودخودخود"ابراین شخصی که خود شناخته است، جا حاضر، متام آگاه و متام قدرت است. بن

لغاتی از قبیل دیدن و دانسنت در مورد او صدق منی کند زیرا برای او، هیچ چیز برای  استفاده

او کسی است که  مهیشه با مشا و در مشا است. مشا در  .، نورخود"خود"خود"خود"دیدن و دانسنت وجود ندارد به جز "

  . شایسته زندگی کنید.ستدرون سایی هستید و سایی در درون مشا
  

  با رمحت اهلی 

  باباساتیا سای 
  

        کمانیکمانیکمانیکمانیاز ر. ر. از ر. ر. از ر. ر. از ر. ر.     نوشته اینوشته اینوشته اینوشته ای
۲۲٫۵٫۷۳۲۲٫۵٫۷۳۲۲٫۵٫۷۳۲۲٫۵٫۷۳        
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را درک کنند. تکامل در زندگی را نمی توان در خوردن و آشامیدن یافت.  این حقیقتی است که همه باید آن
  .است ت خداوند هدف و مقصد زندگی انساندرک و شناخ

  سفر نهايي

است.  آنجا موجودواقعی فقط در  خوشحالی برخاسته است بازگردد.موجود زنده ای باید به منبعی که از آن  هر
آسایش  با شهرهای مختلفدر  و سفر کند سرزمین های بسیاریبه  کاریانسان ممکن است برای ماموریت های 

و  ها حرفه می رسد.به خانه راحتی و صلح را بدست می آورد که  زمانی، ولی او فقط و راحتی بسیار اقامت گزیند
زده است نیستند. در آنجا خیمه جز صحنm نمایش در سفر طوhنی او که برای مدتی به چیزی ، ی زمینیشغل ها
تناع واقعی ام mآوردن خان نباید با خانه اشتباه شود، ولی بسیاری از مردم این اشتباه را می کنند و از به یادخیمه 

مربوط می  آنچه که به "من"و  استشادی مربوط می شود سرور و (ذات الهی)  "آتماآنچه که به "ند. کنمی 
   است. اعZم کرده اوپانیشادها مقدس کتابرا  . ایناستبدبختی شود 

  سبكبار سفر كنيد

که  هاییبارمادامیکه در سفر زندگی هستید، . می رود نگاه کنیدبا قطار که یک سفر طوhنی  به عنوانزندگی به 
شما بدن هر آنچه که "شما" نیستید، بار است. داشته باشید که ه یاد . برا کم کنید با خود حمل می کنید

خواسته ها، برنامه ریزی ها، تعصبات، تصورات، ، هوش، حواساست. ذهن،  بار نیز بخشی از آنبدن پس  ،نیستید
هستند. برای اینکه سفرتان را سبکتر، امن تر و راحت تر  بخش هایی از آن بارهمه  ،اپریشانی ه و ها رضایتینا

     هستند بیاموزید. و فروتنخZص شوید. این درس را از بزرگانی که ساده  هاهر چه زودتر از شر آن ،کنید

  برون  بينشدرون و  بينش
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 از آنجایی که. معنی شده است "ماورا"اغلب ، آگاهی سفیدضمیر آگاهی متعال یا ، (فلسفه ارشد هندو) در ودانتا
و پایانی  ، آغازمی شود ناپدیدو نه بوجود می آید بنابراین نه  ندارد، مکانی، آگاهی سفیدضمیر آگاهی متعال یا 

 تعریف کرد و یا محدود و شناسایی کرد. جداآن را به عنوان چیزی نمی توان  ندارد. نام و فرمی هم ندارد زیرا که
همانطور  .شناخته شده است "برهمن" به عنوان ،عاری از صفاتو  یحقیق ،ابدی ،ثابت ،حرکت بی امیِتاین تم

پایه و نیز  "برهمن"اصول  ،که در امتداد آن حرکت کندی ندارد، اتومبیل را قادر می سازد حرکتکه  ه،جاد که
  است. زنده فعالیت های موجودهستی و اساس 

 بیرون نگاه کنید، موجود بهاگر گانه بین، دو به نظر می آید. دو چشِم هب ،آن "یک" " وجود دارد.در واقع، فقط "یک
یاد ه ب درون باعث دیِدو  یبیرون باعث فراموش . دیِدرا می بینید درون نگاه کنید، خدا به و اگرزنده را می بینید 

یاد می آورد ه ب او، می باشد اوستواقعیت که همان الهیت سوی به پی صعود شما می شود. وقتی انسان در آوردن 
درگیر و می خزد ضمیر آگاهی تر  پایین مراحلکه او در  زمانیکند. ولی  و تجربه بداندو تZش می کند که 

این . از بین بردن خواسته های خودخواهانه و گسترش گرفتار استفراموشی حلقه های  او درناخوشی هاست، 
 آگاهی سفیدیا  با ضمیر آگاهی متعالشدن  یکیبرای ها موثرترین راه  کنیم، و خدمتبورزیم عشق انگیزه که 

  . یگانگی خود را خواهیم داشت ،پاکخالص و  و ضمیر آگاهی کیهانی اندیشm است. آنگاه با آن انگیزه یا علت اولیه،

  نمايندة الهي

mکلممی باشد(جدید) یعنی  "واان"(نیست) و یعنی  "ما" به معنی، وا" برای انسانا"مان ِتیسانسکر کلم . mوا" ا"مان
خوب و  میراِث سنگیِن به شدت زیر بارو است ه تتولد و مرگ داشیک سلسله این مطلب را می رساند که انسان 

و  رها کردهسنگین را  باِراین و این است که ازمین آمده است. کار  ر رویاولین بار نیست که ببرای  او. ستاهبد
به که ، "ما"یعنی بر روی وا" تمرکز کند، اباید بر روی معنی دیگری از کلمه "مان انسانر، آزاد شود. برای این کا

. انسان باید می باشدی "عمل" ای "بدون" و "وا" به معنا"نا" به معن است. وهم و هویت اشتباه، تی نادانیامعن
صحبت و  ،را بخورد عمل است یظاهرآنچه که فریب  هبدون اینکآنچه که واقعی است را در اولویت قرار دهد و 

خودش اجازه می دهد که ه ب ورا نادیده می گیرد  الهی که تنها واقعیت است هستی ،"آتما" ،فکر کند. انسان
  .و غیر واقعی که پر زرق و برق و فریبنده است می باشدانرژی خیالی  " همانمایا" ،شود "مایا"مجذوب 

 می باشد، تالهی تجلی واhیمقام  ندS، او داردر درون انسان استست " اآتماهمان " الهی کهاز آنجایی که ذات 
 به میان می آورند که بوسیلm تجربه هایی را ،ذهن فعال می شوند mبوسیل که سوا. حالهی است نمایندS او یک

 کرده ورا بررسی  آنها، شده باشدروشن  "آتما"که  توسط  هوش و خردیذهن جمع آوری و هماهنگ می شوند. 
عمل کنیم ذهن وقتی که تحت تسلط دستورات هدایت می کند. مسیرهای صحیح و سودمند  امتدادرا در  نهاآ

مطلوب و مورد پسند لعمل های هوش و خرِد روشن شده، دستورا اساس بر عمل کردن ارمغان دارد،مصیبت به 
  بزرگ الهی است که انسان از خداوند دریافت کرده است. و برکت است. این لطف 
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انسان  بارهرا در مهمچهار حقیقت  هاودامقدس انسان در واقع باhترین مقام را در بین موجودات زنده دارد. کتاب 
هستید" و "من  حقیقِت بیکران و ابدی"شما  ،""باhترین خرد شما هستید ،""شما آن هستید :می کند بازگو

  ".هستمو ابدی حقیقِت بیکران 

ای قرار  روی تپهبر " فرض کنید تخته سنگی ؟را ثابت کرد؟ "شما آن هستید چگونه می توان صحت این بیانیه
قرار  یدر معبد که زیبای کریشنا می تراشد mرا پیدا می کند و از آن یک مجسم است. مجسمه سازی آن گرفته

همان و در های همین تخته سنگ روی همان تپه  تکهپرستش می شود.  جشن ها، با مراسم hزممی گیرد و در 
 و سنگ ها بی ارزش هستند تکه. این روی هم انباشته شده اندکه مجسمه ساز آن مجسمه را تراشیده است،  جا

دستخوش آنها زیرا که  بنا نمی شود،به عنوان یک مجسمه یا ُبت، سنگ ها  تکهاین نصب  به خاطرهیچ معبدی 
 :می گویندانداخته شده اند دور ه ه ساز بمجسم یی که توسطسنگ ها تکهبا این حال هیچ دگرگونی نبوده اند. 

  ."هستیم ، یکساندر آن معبد استبا مجسمه ای که ما آن هستیم. ما "

        .دوآفریده شچیز باhتری باقی نماند که  ،وقتی انسان آفریده شد

  كه شما مي كنيدهايي بازي  

آوری و پراکندگی، کسب ، جمع دادناز دست و  به دست آوردن که برای ای انرژی خود را با بازی های احمقانه
به خودشناسی بر روی جاده شاهانه ای که تلف نکنید. مستقیم ثروت و لذت می کنید،  ،موقتیهای  شهرت

  .بر روی جاده های فرعی سعادت های جعلی، ولگردی نکنید منجر می شود گام بردارید و

. جامعه گزینیدعزلت گوشه کنید و  ترکرا و خویشاوندان تان همشهریان تان شما باید نیست که  ااین بدین معن
که  ورزشگاهی استو  یابیدپیروزی دست  بهاست که شما می توانید در آن  عرصه ای هستید،ای که شما در آن 

و متقابل با شفقت، همدردی، کمک  الهی، سفر. در آنجا پرورش می دهیدشدن را  پیروزhزم برای شما مهارت 
 برای جامعه استفاده شود.باید و  شدهجامعه پرورش داده  بوسیلmو اینها همه  می گیرد صورت خدمت

باید را  یو بد یخوب با. همزیستی ندارندابدی اثری  "آتمای" بر ،دنیا نسبی فرضیه هایوظایف، دوگانگی ها و 
  بد فقط یک پدیده است و مطلق نیست.  و خوب ،"آتما"نظر نقطه از . پذیرفت

شرور (کاراواها)  ، نیروهایمقایسه کرد. در یک طرف "ماهاباراتا"که شما می کنید را می توان با جنگ  یایهبازی 
امپراطوری با  ،فوتبال بازِیزندگی را مانند  . آنها بازِینیروهای خوب (پانداواها) ،و در طرف دیگروجود داشتند 

فرماندهاِن خود را  ،شریر هایعادل بود. کاراوا هایپانداوا Sفرماند تنهابازی کردند. کریشنا تا آخر مبارزه،  خود
، پیروزی نهایی را ندکه کامZ به کریشنا تسلیم شده بود از دست دادند. پانداواها،جنگ آن در یکی بعد ازدیگری 

ور ، حسادت، غرنفرتخواسته ها، کیفیت شرور بین مانند رقابت را می توان یا رقابت مسابقه این . ندبدست آورد
توصیف و عشق در طرف دیگر  عدم خشونت، آرامش، احقیقت، تقومانند در یک طرف و صفات خوب  امثال آنو 

مظهر خواسته  ،تیم دیگر ناخدایتجلی خصوصیات خوب است و  ،یک تیم ناخدایمیدان مبارزه است.  ،. بدنکرد
فقط شکست می تواند وجود داشته  می چسبند،که به خواسته های متغیر دنیوی ی آنهای برایهای دنیوی است. 
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یک  رای رسیدن بهمتصل می کنند می توانند ب تغییر ناپذیرابدی و  خدایکه  خود را به ی تنها آنهای باشد.
          امیدوار باشند. ،زندگییت پایدار در موفق

  باشيد "شاهد"يك 
"شاهد" را پرورش دهید. کسی که بازیکنان به اندازS تماشاچیان لذت نمی برند؛ بنابراین نگرش یک تماشاچی، یک 

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 

. به همین ترتیب هم، برای بدست آوردن حداکثر لذت و شادی از این بازی زندگی، انسان بازی قدردانی می کنند
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 خندS خود را تماشا کرده و سعی 

عی تر و پر اثرتر کند. به همین می کند که آن را واق
گونه هم، "شاهِد" 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 
کاذبتان، دوباره و دوباره شما را به این ملقمه واهِی 

  ی و غم بیاورد.شاد

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، 

  ستفاده کنید. این تنها ارزشی است که دنیا دارد. خدمت، گسترش قلب و پاکسازی احساسات ا

گورویی که به شما آموزش می دهد، کار او حمل کردن شما نیست بلکه او فقط شما را راهنمایی می کند. 
  کنترِل حواس، تغییر دادن طریقه زندگی و عاداِت افکار باید بوسیلm شما انجام شود.  

  شاهد ابدي و تاثير ناپذير –خداوند 

خداوند نه پاداش می دهد و نه مجازات می کند. "او" انعکاِس شماست، انعکاِس طنیِن شماست و انعکاِس 
واکنِش شماست! او "شاهد" ابدی و تاثیر ناپذیر است! این شما هستید که در مورد سرنوشت تان تصمیم می 
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ید. اگر بد باشید و اعمال بد گیرید. اگر اعمال نیک انجام دهید و خوب باشید، در عوض خوبی دریافت می کن
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 خواستm او نیست 

  واهی پیروی می کنند.بلکه آنها همه از قانوِن ذاتی جهاِن 

دانستن این حقیقت که شما طراح بخت و اقبال خود هستید و می توانید بوسیلm تZش مداوم آن را بازسازی 
کرده و پرورش دهید و دانستن اینکه شما همواره مسئول گسترش و یا تخریب موقعیت کاری خود هستید، 

  ویید. بسیار الهام بخش است، در صورتیکه شما به آن خوشامد بگ

از همان آغاز، برای اینکه مطمئن باشید که دانه ای را که کاشته اید خوب و بی نقض است، به اندازS کافی احتیاط 
کنید. هیچ کاری را با انگیزه های شرور تجملی، مبالغه های خود خواهانه و یا با انگیزه تکمیل کردن و به چالش 

ات و خطاهای خودتان، به خداوند نسبت ندهید. قبل از هر کار، در کشیدن آغاز نکنید. شکست ها را به علت اشتباه
هنگام هر کار و بعد از هر کار دعا کنید که آفِت خودپرستی، تZش تان را ضایع نکند. گاو وحشی شاخ دارد و فیل 

بدون ایمان، هر  عاج دارد ولی تفاوت بسیاری مابین آن دو است! عاج بسیار با ارزش تر است. انساِن با ایمان و انساِن
   دو انسان هستند. اما تفاوت بسیاری بین آن دو وجود دارد! با ایمان، او بسیار با کفایت تر، شجاع تر و خردمندتر است.

  ت نسبي استواقعييك دنيا فقط 

  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؛ 

  يا نيروي اغفال كنندة الهي نيز سبب اين آفرينش شده است! "مايا"
  اين كيهان، به اندازة يك خواب، غير واقعي است. واقعيت اين كيهان نسبي است؛ 

  و واقعيت مطلق نيست.
کوچک، جهانی و فردی، همه از یک حقیقت بوجود آمده اند. آنها ظهور و اثرات ناشی از  کیهان بزرگ و کیهان

به عنوان  ،"آن "حقیقت" هستند، ولی آن "حقیقت" تحت تاثیر هیچ کدام از آن دو قرار نمی گیرد. آن "حقیقت
یر، متعالی و همه جا و یا حقیقت مطلق کیهانی شناخته شده است. زمانی که این "برهمِن" تغییر ناپذ ،""برهمن

"ایشوارا" (قادر  ،"تصمیم به "شدن" می گیرد، بهترین است که به عنوان "خدا ،"حاضر، به جای فقط "بودن
مطلق) برگزیده شود. زمینه الهِی همه چیز، آن مطلق متعال است که آن را "پاراماتمان" می نامند و آن نیز 

  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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اهرا واقعی است اما نه حقیقتا. ترکیبی است و نه غیر واقعی. فقط به طور نسبی و موقتی و عملی واقعی است. ظ
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 

طناب  ماهیت ابتدا بایدشناخته شود،  ماربه اشتباه  هرگاه طنابیاست، ترکیبی از حقیقت و غیر حقیقت 
         . گرددواقعیت مار نفی  ود تاش ساییشنا

  دنيا واقعي است كه باور كنيمتوهم باعث مي شود 

، توهم نیز این تصویر بی حرکتند و تکان نمی خورندابرها در آسمان که نظر می آید اشتباه به به همانطور که 
غیر حقیقی را از "هستِی متعال" به ما می دهد. توهم باعث می شود ما باور کنیم که دنیا واقعی است. اثر شدید 
آن باعث می شود که استدhل ما، برداشت های حواس پنجگانه و دید ما نسبت به خدا، آفرینش و انسان پیچیده 

  گستراند که آزار دهنده و فریب دهنده است. شود. نوعی گوناگونی را در پیش ما می 

حقیقت اصلی که توهم، نقش های متغیر خود را بر آن طرح ریزی می کند، توسط بینش گران به عنوان "سات 
شادی) توصیف شده است. این به این معنا نیست که هستی متعال سه  –آگاهی  –آناندا" (حقیقت  –چیت  –

و شادی منبع  ،صفت دارد: هستی متعال، ماورای زمان و مکان است، آگاه است و این آگاهی قابل شناخت است
اوج شادی است. اینها سه ویژگی مجزا نیستند، بلکه نشان دهندS همان "یک" هستند و می توان این سه ویژگی 

طریق تجربه و نه با لغات درک کرد. زیرا لغات در حضور آن الهیت فقط در حد لغت باقی می مانند. ما نمی  زرا ا
توانیم ادعا کنیم که هستی متعال به یک طبقه یا ژن خاص تعلق دارد، و نه می توانیم آن را با سه ویژگی اصلی 

عالیت خاصی توصیف کرد، زیرا که آن همواره توصیف کنیم. نمی توان آن را به عنوان اجرا کنندS هیچ گونه ف
  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 
است، یک واقعیت فریب دهنده ظاهری است و در هر جزئی از آفرینش  آفرینشهمان طبیعت که  مایا،." یافت

مایا از سه جنبه وارد عمل می شود یعنی جنبه "ساتویک" که آرام، قانع و حالت متعادل است،  دارد.فعالیت 
         "راجاسیک" که قوی و روحیm پرشور و آتشین است، و "تاماسیک" که راکد، تنبل و خلق و خوی ُکند است.

        اراده اي كه علت گوناگوني هاست

زمانی که مایا ما را به سوی حالت "ساتویِک" 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 "راجاسیِک" آن "اراده" باشیم، فریب دنبال 

شهرت و ثروت بی داوم را خورده ایم. طبیعت "تاماسیِک" آن "اراده"، در جستجوی  کردن پیروزی های دنیوی،
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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د، به خود می هستند که "هستی متعال"، وقتی که توسط انگیزه اولیه به حرکت در می آید تا خود را ابراز کن
  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 
انی باشد، فقط "یک" است. هستی فردی و گوناگونی ها را در دنیای عینی داریم. "آتما"، چه فردی و یا چه کیه

  هستی متعال، "یک" و غیر قابل تقسیم است.

فZسفm تمام سرزمین ها و همm دوران ها، به دنبال کشف حقیقت در مورد خدا، دنیای عینی و انسان و همچنین 
آینm شفاف بی عیب و ارتباط بین آنها بوده اند. "مایا"، آن "اراده" ای است که باعث هر سه آنها می شود. یک 

نقص است. زمانی که طبیعت "ساتویک" در آن آینه منعکس شود، نتیجه آن خداست. وقتی که طبیعت 
"راجاسیک" منعکس شود، خوِد فردی یا "جیوا" نتیجm آن است که همیشه مشتاق است که رشد کند، بگیرد، 

ود، ماده (دنیای عینی) نتیجm آن است. هر زنده بماند و در امان باشد. هنگامی که طبیعت "تاماسیک" منعکس ش
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 

دلیل آن "یک هستی" است. "مایا" نیز، جزیی از آن "یک" است: با تاکید بر آن کدام از آن بسیارها، فقط به 
   جزء، "یک"، خود را به تعداد تبدیل کرد.

  چه زماني به پايان خواهد رسيد "مايا"بدانيد كه 

از این رو، واضح و آشکار است که نه خدای شخصی،  نه خود فردی، و نه حتی دنیای عینی نمی توانند هرگز 
به کشف ابتدای "مایا" که آنها را بوجود آورده و زنجیره ای از "عمل و عکس العمل" را آغاز کرده است موفق 

  بشود. با اینحال، انسان می تواند موفق به دانستن این شود که "مایا" چه زمانی به پایان خواهد رسید! 

ته شود، کنار گذاشته شود، رد شود و یا "مایا" چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ وقتی که دنیای عینی نادیده گرف
، آنوقت هستی فردی یا "جیوا" دیگر وجود نخواهد داشت. هنگامی که است مستقر در الهیت کشف شود که مایا 

دیگر هستی فردی وجود نداشته باشد، هستی کیهانی یا خدای شخصی (ایشوارا) نیز زائد است و ناپدید می شود. 
د، تنها واقعیت مطلق (برهمن) باقی می ماند. جایی که کودکی وجود نداشته باشد، زمانی که "ایشوارا" محو شو

چگونه می تواند یک مادر وجود داشته باشد؟ آن یک کلمm بدون مفهوم است. وقتی که یک خدای شخصی، 
یافته شخصیتی جدا از بقیه به نام "جیوا" و خلقت ذهنی آن به نام دنیای عینی (پراکریتی)، در ضمیِر توسعه 

  انسان، غیر موجود است، "مایا"، پدر بزرگ هر سm 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 
آن ظرف، کاهش و شود، دوباره در آسماِن بیکران ادغام می شود. شکل و کیفیت آسمان، با نگه داشته شدن در 

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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مدن کیهان شد. کیهان بسیاری از انسان ها تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته اند که چه چیزی باعث بوجود آ
چگونه به وجود آمد؟ انسان ها در تئوری و یا نظریه های مختلف پیشرفت کرده و فرضیه های متضادی را به 

  گران در این مورد بسیار حاشیه بروند. رده اند ولی نیازی نیست که جستجومیان آو

جدا شده است، کیهان نیز حاصل زمانی همانطور که رویا حاصل زمانی است که انسان در حالت خواب، از واقعیت 
است که در حالت جهل و نادانی، توسط "مایا" از واقعیت جدا شده است. کیهان به اندازS یک رویا بی دوام و واهی 

آن را توضیح می دهد و یا بر آن حکمرانی می کند را کشف کنیم. اگر  است. مشکل است قوانینی که اسرار بیکراِن
کنیم و یا تعیین کنیم که چگونه به پایان خواهد رسید، وقت خود را تلف کرده ایم. شما  در مبدأ کیهان کاوش

    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،
  هنگامي كه به مقصد رسيد از اتومبيل بيرون مي آيد.مالك يك اتومبيل، 

 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.
ی کند زیرا هستی فردی هیچ میلی به دوباره گرفتار شدن در دنیای نوزاد به محض اینکه به دنیا می آید، گریه م

عینی را ندارد. علم، آن گریه را به عنوان روند اولین تنفس و پاکسازی راه های هوایی توصیف می کند. اما چرا 
، آیا نوزاد باید گریه کند؟ آن روند می تواند توسط راه های دیگری مانند تکان خوردن و یا لرزیدن آغاز شود

  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 

شما باید در صلح و در این کناره گیری آرام، لبخند بزنید.  تان به خاطر از دست دادن شما گریه خواهند کرد؛
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 مزS لذت های باhتر و پایدارتر که از هویت خودتان سرچشمه می 

را بچشید. برای پیوند الهی، نکتm اصلی سرسپردگی به خداوند است، مانند رابطm سر با تاج می ماند. صلح و گیرد 
   شادی، ملزومات دیگر هستند.

        آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و از کتاب زندگی، مرگ و 
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  فقط عشق
  وقتي كه عشق در قلب وجود دارد،

هر آنچه كه شما به زبان مي آوريد 

  بود.حقيقت خواهد 

  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.
  

، بخش دوم 11xxx، جلد كندي ساتيا ساي صحبت م
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 كه استي مانيپ و عهد با ختهيآم رابطه نيا. دارد دارم، ميراهنما با كهي ا رابطه باي ميمستق نسبت بابا، با من رابطه
 وي گانگي دهنده نشان ازدواج، كي ونديپ چون برم،ي م كار به را مانيپ و عهد لغت نجايا در من. دارم ميراهنما به نسبت

 راه نيا در مانميا كه همانطور اما نداشتم، بابا باي بدني كينزد هرگز من. كنمي م احساس ميراهنما با من كه استي تحول
ي رهايزنج كه نطوريهم. كرد دايپ گسترش بابا به مانميا زين راستا همان در شد، شكوفاتر و تر گسترده ميراهنما به نسبت
 مرا كهيي ها هيال ختنير مراحل تمام در مرا دستان اميسات شدند،ي م ختهيگس اميسات كامل تيهدا با امي نادان و جهل

 از ام، دهيند هرگز را او نكهيا باي ول است بودهيي نامر رحمت كي مني برا بابا. بود داشته نگه محكم بودند، داده بيفر
 قبال من. شد داده نشان من به نوشتم، 2010 دسامبر در اوي براي ا نامه من كهي زمان او رحمت. شگفتم در اوي بزرگ
 ليدل نيهم به و ندارند ارزشي كاف اندازه به مني ها نامه كردمي م فكر شهيهمي ول بودم نوشته نامه نيچند اوي برا
        .بودم هدنفرستا شيبرا

 حق وي قدردان آن، خط هر در و نوشتم باباي برا قلبم ازي ا نامه من. افتاد اتفاق بدانم نكهيا بدون زيچ همه بار نيا
 بود قرار  كه بابا روانيپ ازي كي  از خداوند، رحمت با و شد نوشته نامه. كردم ابراز ميراهنما به نسبت را خودمي شناس

 چيه به سفرش از قبل او كه گفت رويپ آن. ببرد باباي برا آنرا كردم خواهش برود هندوستان به سمسيكر جشني برا
ي زندگ دوستم كهيي جا رفت،ي م شهر طرف آن به همسرم خداوند، رحمت با باز. ديريبگ من از را نامه ندارد وقت وجه

 رحمت با كه بودم زده نامه پشت بودند، قلب شكل به كهي اديزي ها برچسب من. برد اوي برا را نامه و كردي م
. گذشت هفته كي حدود. است من نامة آن كه بداند ها نشانه آن از من دوست كند، باز را ام نامه  بابا اگر خداوند،

 سمسيكري ها چراغ با مكان آن تمام. بود پاساژ رونيب دري ميعظ سمسيكر درخت كه رفتميي بايز اريبسي جاي شب
 آشرام دنيد شانس هرگز من بابا،": دميپرس بابا از زدم،ي م قدمي شگفت با اطراف در من كه همانطور. بود شده نييتز

 بابا، است؟يي بايز نيهم به سمسيكر دوران در هم آنجا ايآ! ام نداشته را آنجا سمسيكر ونيدكوراس و هندوستان در شما
 دييتا احساسِ كي موقع، همان در "د؟يريبگ نديآي م شما داريد به كهي مردم ونهايليم نيب در مرا نامه است ممكن ايآ

 قرار پاساژ آن گوشه در كه رفتمي فروش جواهر دكة به بعد قهيدق چند ."بله" كه آمد بلندي صدا با قلبم دري قو اريبس
 او از را چشمانم توانستمي نم. گفت آمد خوش من به بود، حيمسي سيع به هيشبي ليخ كهي جواني آقا آنجا در. داشت
 كردمي م نگاه جواهرات به كه همانطور. دانكشي م جواهرات طرف به مرايي روين كي كردم احساس بعد قهيدق چند. بردارم

. برگشت او دم،يدي م را او پشت من كه همانطور. كندي م نگاه گريد طرف بهيي آقا  دميد و كردم نگاه باال به ناخودآگاه
 آنرا ."رامي سا رام،ي سا رام،ي سا" :كردم مانترا نيا تكرار به شروع خود به خود مني ول. دينكن باور است ممكن
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 را كار نيهم هم او. كردمي م تكرار دادم،ي م تكان نييپا طرف به را سرم و بودم گرفته هم با را دستانم كهيحال در مرتب
 او از بودم، ستادهيا ريمتح كه همانطور. ميكرد صحبت ها ساعتي برا ما. بود نيهم و...  "زميعز سالم": گفت و كرد
ي برا آشرام، دررا ي شماريبي روزها او. باباست روانيپ جزء كه است سالي س حدود گفت او. ستيك او دميپرس

  .بود گذرانده آنجا ازي لمبرداريف

 و بود من با او كه داد نشان من به مايمستق بابا. داد نشان من به راي اله عمل نيا در بابا بودن آگاه تمام واقعا تجربه، نيا
  . ديشن مراي صدا

 كه داشتم قلبم دري احساس فرستادم، هندوستان به را نامه نكهيا از بعد. درميان بگذارم شما با راي گريد مورد دارم دوست
ي ول ميبگو بابا به خواستمي م كه بود ماندهي گريد راز ك. ينبودم روراست كامال ميبگو بابا به خواستمي م كهي زيچ با هنوز
 يم. ندارد نوشتن ارزش كردم فكر

 است آگاه زيچ همه از بابا كه دانستم
 چند. ننوشتم نامه در آنرا نيبنابرا
 كي يشب نكهيا تا گذشتي ماه

 خواب. داشتم بابا باي اله خواب
 همراه بودم، هندوستان در كه دميد
 كه آتالنتا در عاشقان ازي كي با

 ليقاي قيعم عشق و احترام شيبرا
 يم نظر به كهي اتاق در ما. هستم

 اوي روبرو بود، بابا منزلگاه ديرس
 با ديسف كاله كي بابا. ميبود نشسته
 در بابا. بود دهيپوش ديسف بلند لباس
 ".است بابا يرديش هيشب نقدريا بابا چرا": گفتمي م خودم به كه آورمي م بخاطر. بود بابا يرديش شكل درست خوابم

 دانستمي م خوابم در. بود ظرفها شستن و پختن غذا مشغول آشپزخانه در هم بابا يرديش همسر و بود چپم طرف آشپزخانه،
 من كه گفت او "!!نكن نگاه گذشته به نقدريا": گفت و بودي جدي ليخ من با خواب، در بابا. است اميسات خانم نيا كه

 دنيبوس به شروع او. آمد من طرف به و برخاست او ناگهان. كرد خواهد مراقبت زيچ همه از او و نباشمي زيچ نگران
 ليتبد مار كي به بابا زبان سپس. دنديچرخ سرم پشت به چشمانم بودم، شده كهوش بابا دنيبوس از كه نطوريهم. كرد من
ي م رخي اتفاق چه دانستمي نم و شدم هوشيب كامال من. برد فرو  بدنم دورن تا من حلق در فشار با را خودش و شد
يي بايز باغ طرف به كه همانطور و رفت بابا. شد بابا زبان، آن باز آمد، رونيب  حلقم از مار آن نكهيا از بعد بالفاصله. دهد
 از پر كهي آهن دست دو از مجسمه. برگشت بزرگ مجسمه كي با بابا و گذشتي چند. گشت برخواهد او گفت زدي م قدم
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 ميتواني م ما گفت و كرد دوستم و من حال شامل خاكستر آن با را خود رحمت او. بود شده درست بودندي) بوتيو( خاكستر
 نگران تو دانمي م من": گفت من به بابا كه است نيا لرزاند،ي م مرا تن امروز، به تا كهي قسمت. ميبمان او منزل در
 او به خواستمي م كه راي زيچ مفصل بطور بابا ".ام كرده درست را آن من كهي بدان خواستمي م فقط ،يهستي زيچ چه
 ديبا كه بودم كرده احساس قلبم در نكهيا با بودم، ننوشته ام نامه در مخصوصا من كه بودي موضوع نيا. گفت من به م،يبگو
 و گفت او كهي زيچ پشت قدرت همه، از شتريب  و كرد ثابت من به را بابا بودن آگاه تمام خواب، نيا. سميبنو را آن
 راهم سر از راي مانع تجربه نيا با بابا. كنم مطرح نجايا در توانمي نم كهي زيچ. افتاد اتفاق مني زندگ در زودي ليخ آن

. كنم دنبال خانه به بازگشت راه در را ميراهنما برگردم،ي اليخ گذشته به نكهيا بدون و كنم تمركز گانهي بر بتوانم تا برداشت
 بهي عاشق گريد نامة  با همراه مرا نامه كهي زيعز رويپ تجربه، نيا از بعد بالفاصلهي ول ست،ين گفتن بهي ازين نجايا در

 وارد كهي روز نياول بدهند، بابا به كردندي مي سع مردم كه نامه ها ونيليم نيب در كه كرد فيتعر بود، برده هندوستان
 گرفت، را ها نامه دو نيا باباي وقت گفت او .بود گرفته او از را ما نامة فقط و شده خم دارشانش در بابا بود، شده آشرام

 آن حامل كهي زيعز دوست. داد قرار آني رو را دستش آن از پس و خواند مرا نامه اول. كرد باز را آنها بالفاصله
 تمام پشت كهيي ها برچسب تمام توانستي م او چون. خواندي م بابا كه است من نامة نيا كه دانستي م بود، نامه
 طور به خواند،ي م داشت بابا كه را نامه پشتي ها برچسب  تمام كه كردي م فيتعر  خنده با او. نديبب را بودم زده نامه

  .نديبب توانستي م واضح

 شما با را آن دارم دوست است،ي مقدس اريبس نةيگنج ميبرا عكس نيا چون و بودم فرستاده باباي براي عكس ام نامه در
 او. است دگاريآفر او. است آگاه تمام او! ستيك واقعا ماي برا بابا كه است نيا دهنده نشان عكس نيا. كنم ميتسه
  !است مني راهنما ابد تا او. است پدر و مادر

  !امميساتي  براي مرس. دارم دوستتي ليخ بابا،
   اميساتي بايز لبخند شما، دختر
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انسان تنها موجودی است که شانس این را دارد که از طریق 
 mدلپذیرترین  راه که خدمت به خداوند است خود را از چرخ
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، 

اضطراب تا مرحله انزجار رنج می برد. انسان با دوری  ترس و
کردن از جذابیت های مادی و لذایذ جسمانی می تواند در 
تZش برای آزاد کردن خود موفق شود. او به اندازS کافی در 
مسیر اشتباه سفر کرده است، اکنون زمان آن فرا رسیده که 
 بازگردد و به سوی هدف خود به طور مداوم حرکت کند.

باید به  عشقی که او به افراد و اشیاء در خود پرورش داده است
در آید و آنگاه تبدیل به  صورت عبادِت خالِص الهی

سرسپردگی و عشق به خداوند خواهد شد. خودتان را متقاعد 
کنید که خداوند در درون شماست و به عنواِن آن ارابه ران، 

ه) است و به نگه دارندS افسارهای آن پنج اسب (حواس پنجگان
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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ات دیگر را نیز خودتان را متقاعد کنید که ذات الهی همان ارابه ران تمام بشریت است و حتی همm موجود
هدایت و راهنمایی می کند. وقتی که در این ایمان، استوار ُشدید 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 
خواهد کرد که اوست ارابه ران ابدی درون همگان. این مکاشفه، سعادتی بی همتا و خویشاوندی با شما آشکار 

همm خلقت را به شما عطا خواهد کرد. به این دلیل است که کریشنا وقتی که دوریودانا در جنگ علیه پانداواها از 
داری، چرا که آنها مرا به عنوان َنَفس او کمک خواست گفت: اگر تو از پانداواها نفرت داشته باشی، از من نفرت 

  زندگی شان می شناسند.

خداوند را به عنوان قدرت خود، َنَفس خود، بینش و ذکاوت خود، شادی خود بدانید، او همه آنها خواهد شد و از 
مm شود. او ه تانآنها هم فراتر خواهد رفت. دیگر هیچ یک از مهارت های ذهنی شما نمی تواند مانع از پیشرفت 

حواس، ذهن، ضمیر نیمه آگاه، ضمیر ناخودآگاه و هوش و ذکاوت را به سوی باhترین هدف و مقصود  آنها یعنی
  هدایت خواهد کرد. آنچه شما نیاز دارید توسط رحمت الهی به شما عطا خواهد شد.

ولی از تمرینات من به همm شما می گویم: بگذارید که کوهستان ها فرو ریزند و دریاها زمین را فرا گیرند، 
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 

ما شکایت می کنید و می گویید: آه او از من محافظت نکرده است را محافظت و راهنمایی خواهد کرد. وقتی ش
من می گویم: این شما هستید که تسلیم نشده اید. خداوند فقط برای همین کار آمده است. او اعZم می کند که  

  از شما محافظت خواهد کرد و برای همین کار هم آمده است.

یم کنید، سپس ستایش شما، به سرعت و به طور کامل شما را تمامی خود را و تمامی زندگی تان را به "او" تقد
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 

تغییر شکل پیدا کرده و سزاوار پرستش ُبت که توسط یک مجسمه ساز تغییر شکل پیدا می کند به یک  سنگی
نسل های انسان های صادق خواهید شد. در این روند باید ضربه های چکش بسیار و زخِم تراش های متعددی را 

د. قلب خود را به خداوند تقدیم تحمل کنید، زیرا که "او" مجسمه ساز است و  شما را از سنگ  بودن آزاد می کن
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.

رق و بیهوده، درمان های بی اهمیت، ترقی بیشتر و شادی بسیاری از شما می خواهید از من چیزهای پر زرق و ب
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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این چند نفر نیز، آنهایی که به تمرینات معنوی و الهی می چسبند و موفق می  یعنی آزادی مطلق. حتی در میان
  شمارند. شوند انگشت

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 

فتار کند... این نشانه و روند همه مادران است، کودک تکرار کند تا اینکه کودک یاد بگیرد و بر اساس آن ر
  خواسته و آرزویی قاطع برای اصZح کردن فرزندان و هدایت آنها در مسیر پیشرفت.

یک کوله بار است. تا زمانی که اعتقاد بر این  ،تمرین کردن، کار واقعی و اصلی در مسائل معنوی است. دانش
اماکن مقدس می باشد، انسان مذهب را یک کوله بار و مانع خواهد  است که خداوند در دور دست ها، در معابد و

  یافت. ولی "او" را در قلب خود بکارید و احساِس سبکی کنید، بدون کوله بار و همواره قوی. 

وقتی که من شما را در مسیِر کاری هدایت می کنم، بنابر توصیه های من عمل کنید؛ شما اختیار کامل برای 
را دارید. در واقع، من خوشحال خواهم شد اگر شما چنین کار را انجام دهید. من اطاعت  انجام چنین کاری

کورکورانه را دوست ندارم. اگر احساس می کنید که اطاعت از من برای رسیدن به هدفتان به شما کمک خواهد 
را به شما بگویم: هر  کرد، آن را دنبال کنید، و اگر کمک نمی کند، به جای دیگری بروید. ولی بگذارید یک چیز

  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:از این پس، چهار تصمیم راسخ در مورد زندگی تان بگیرید:از این پس، چهار تصمیم راسخ در مورد زندگی تان بگیرید:از این پس، چهار تصمیم راسخ در مورد زندگی تان بگیرید:

  از افکار شریر، عادات بد و فعالیـت های َپست که احترام به خود را ضعیف می کند دست بردارید.  خلوص:خلوص:خلوص:خلوص: ....۱۱۱۱

به دیگران خدمت کنید که آنها هم مانند شما، بازتابی از همان کل هستند. هیچ یک از شما به  . خدمت:. خدمت:. خدمت:. خدمت:۲۲۲۲
  خودِی خود، صحت یا اعتباری ندارد مگر با رجوع به  آن یگانه هستی. 

همیشه با تمام خلقت احساس خویشاوندی کنید. همان یک جریان را ببینید، همان یگانه قدرت را که  . تقابل:. تقابل:. تقابل:. تقابل:۳۳۳۳
  یز در جهان جریان دارد. در همه چ

  با تحریف تجربه هایتان خودتان و دیگران را گول نزنید. . حقیقت:. حقیقت:. حقیقت:. حقیقت:۴۴۴۴

سازی کنم. تا زمانی که این کار را انجام ندهم شما را ترک نخواهم کرد. حتی اگر شما  من آمده ام که شما را باز
از من فرار کنید؛ من شما را نگه خواهم قبل از اینکه این کار را انجام دهم بگریزید، فکر نکنید که می توانید 

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 

  ام. برای آن آمده ام وابسته

  اما، از یک چیز اطمینان خاطر داشته باشید. چه به سوی من بیایید و چه نیایید، شما همه از آِن من هستید.

        آزادیآزادیآزادیآزادیزندگی، مرگ و زندگی، مرگ و زندگی، مرگ و زندگی، مرگ و     از کتاباز کتاباز کتاباز کتاب
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كه همه از خداوند  د طبيعت، زندگي، انسان و قلببر مبداء هر چيزي تعمق كنيد مانن

سرچشمه گرفته و بازگشت آنها به سوي اوست. بر عظمت و شكوه اين حركت كه در طي 

باشيد كه شما، د، تمركز كنيد. آگاه آزادي ختم مي شوزندگي هاي بيشمار از تولد به 

  چه كه وجود داشته، دارد و خواهد داشت، همان خداوند است.  طبيعت و هر

  بابا

  XII  41صحبت مي كند،  ساتيا ساي 
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نكه خداوند هستة وجود و يكه درك نكنيد كه شما الهي هستيد، و ا تا زماني

ها را تحمل كنيد؛ همان روزنامه نبايد  ها و مرگ واقعيت شماست بايد اين تولد

ناخت آن راز، يك شهر روزه از نو خوانده شود. براي دوباره و دوباره و 

ان است، در ين ميقبول كنيد كه رازي در ازندگي كافي است. بنابراين حداقل 

  د.يحل كن خودتان باز كرده و يد و آن را برايآن راز باش يجستجو

گر شده است. در انسان نیروی عظیمی متمرکز شده که منتظر ظهور  انسان الهیتی است که به صورت انسان جلوه
کند. او برای صدقه به همه التماس می کند و بدینگونه است. اما انسان خود را محکوم به فقر و بیماری و نا امیدی می 

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 

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  می
دهد. هر یک از شما  یکند  کار اشتباه دیگری را انجام م یسرنوشت لعنت می فرستد و با هر نفرینی که به خود م

  د.ید را رها کنیخودتان دور شو یعید شما از حق طبشو یذهنتان را بررسی کنید و این ناشی گری را که باعث م

  روز شده بر خواب، اي آرجونا!يپ يآه! ا

  من آتمايي هستم كه درون همة موجودات مقيم مي باشد.

  همينطور من آغاز، ميان و پايان همة موجودات هستم.
        ))))۱۱۱۱۰۰۰۰باگاوادگیتا فصل باگاوادگیتا فصل باگاوادگیتا فصل باگاوادگیتا فصل کتاب مقدس کتاب مقدس کتاب مقدس کتاب مقدس ((((    

آن خودی که در همm موجودات آتما هستم،  منیتا، کریشنا به آرجونا می گوید: باh از کتاب مقدس گ آیهدر 
مقیم است، همینطور من آغاز، میان و پایان همm موجودات هستم. این بدین معنی است که کل عالم کیهان که 

که امروز شامل اجسام متحرک و ثابت می باشد فقط آتماست. هیچ چیز به جز آتما یا "خود" وجود ندارد. چیزی 
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.

آگاهی "خود" در همm آتما به عنوان "آگاهی" نیز شناخته شده است. این آگاهی است که مسئول ضمیر 
، خود را با بدن هم هویت می کند تبدیل به غرور می شود. این خوِد یاین آگاهکه  هنگامی موجودات است.
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دروغین است نه "خود" واقعی. آن چیزی که آتما را پنهان می کند همیشه ذهن است. ابرهایی که به دلیل 
ه گرمای خورشید تشکیل شده اند خوِد خورشید را هم پنهان نگه می دارند. به همین ترتیب ذهن هم که زاد

شده از آتماست خوِد آتما را پنهان می کند. تا زمانیکه ذهن اینجاست و حضور دارد انسان نمی تواند امیدی به 
درِک "خود" داشته باشد چه برسد به آنکه رحمت "خود" را تجربه و درک نماید. آن وضعیتی که در آن شخص 

   ی نامیده می شود.در هر زمانی و تحت هر شرایطی در "خود" مستقر شده باشد خودشناس

  دياندازرا دور بي "غير خود"تصور غلط 

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. واژS "من"، "برهمن"، "آتما" یا "خود" همه هم معنی هستند. "مِن" 

ود" که با ذهن همراه شده باشد "خود" دروغین بدون ذهن، آتما یا "خودی" است که در اوج خلوص می باشد. "خ
  است. فقط یک آتما یا یک "خود" وجود دارد و آن "مِن بدون ذهن" است. 

اینجاست که انسان برای اینکه واقعیت خودش را تجربه کند تمرینات معنوی را انجام می دهد. چنین تمرین هایی 
ند که انسان در زمان گمراهی و نادانی انجام می دهد. که برای "خود" به کار گرفته می شود فعالیت هایی هست

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 

ت ذهنی است و فقط برای یبرای رضا ،آمده است(فلسفه ارشد هندو) اتی همانطور که در آموزه های ودانتا تمرین
  ب کردن آن استفاده میشود.یت کردن ذهن به جای تخریهدِف تقو

انجام آن از بین بردن تصورات غلط  اگر با این همه باز می خواهید تمرینات معنوی انجام دهید تنها راه درسِت
 میلیون خدا و الهه را بپرستید بدون که "غیر خود" است می باشد. اگر به جای انجام این کار درست، شما سهآنچه 

د فقط یک خدا وجود دارد یگو یآنکه توجه به حقیقِت واحد درس داده شده در میان نوشته های مقدس دنیا که م
آنکه آن  یخودشناسی و آزادی و رهایی بکنید بداشته باشید، یا اگر هرگونه تمرین معنوی برای دستیابی به 

  د.یبر یال باطل به سر می، توهم و خیذهن ید، شما در گمراهیقت واحد را مورد توجه قرار دهیحق

که ذهن هست، خواسته ها شما را ترک نمی کنند. تا زمانی که خواسته داشته باشید  مهم است که بدانید تا زمانی
 ،من" شما را رها نخواهد کرد. تا زمانی که احساس "من" و "ماِل من" وجود داشته باشدن تصور غلط "من" و "ماِل یا

د یت کنیبه اشتباه هم هویت کردن خود با بدن، شما را ترک نخواهد کرد. تا زمانی که خودتان را با بدنتان هم هو
سازی ذهن هیچ راهی به جز نابود عنی است که جهل و نا آگاهی شما را ترک نخواهد کرد. در نتیجه همm اینها بدان م

آن انتخاب کنید وجود  ید برایلیکه ما یبرای بدست آوردن دانِش "خود"، "منظِر خود"، "رحمت خود" یا هر نام
  ندارد.

این چهار مقوله از چه چیزی سرچشمه گرفته اند؟ توسط چه چیزی آنها پدیدار ... ذهن، عقل، حافظه و حس غرور
همان مطلِق کیهانی است که آتما یا "خود" است.  ،دوباره ملحق خواهند شد؟ آن سرچشمهشده اند؟ و به چه چیزی 
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های دیگر چیست؟ این به  فایدS متوسل شدن به راه ،خود و هویتتان ن بدون درک و شناخِت سرچشمm مبدأبنابرای
  همان اندازه مسخره است که دزدی لباس پلیس بپوشد و بخواهد متهمی را دستگیر کند.

گر به تمرینات معنوی برای شناخت خود است؟ داستان کوتاهی در این رابطه وجود دارد. روزی گروهی ینیازی دچه 
روند. پس از عبور از رودخانه یکی از آنها می خواست بمتشکل از ده ساده لوح تصمیم گرفتند که به آنسوی رودخانه 

او همه را شمرد و فراموش کرد که خودش را بشمارد و  ببیند که آیا همm آنها به سZمت به ساحل رسیده اند یا نه.
شروع به گریه کردن کرد و به دیگران اعZم 
کرد که یک نفر در گروهشان از بین رفته 
است. ساده لوح دیگری هم به نوبm خود با 
تکرار همان اشتباه در شمارش مرتکب همان 
اشتباه شد. در نتیجه همm 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 

رهگذر به نادانی آنها پی برد و از آنها  ،رفته
خواست که در یک صف بایستند. سپس آنها 
را با صدای بلند یکی یکی شمرد و بدین 
وسیله آنها را قانع کرد که همm ده نفر آنها 
تمام و کمال حاضر هستند و نتیجه گیری 
غلط آنها در مورد از دست رفتن یکی از آنها 

ها فراموش کردند به این دلیل بوده که همm آن
    ن شمارش حساب کنند.یکه خود را در ا

  ديد و به خداوند بپيونديعشق شو

کار شما هنگامی که کامZ" بدانید برای چه منظوری این چهارچوب بدن انسانی را با همm توانایی ها و امکاناتش 
عشق، تمرین عشق، مستحکم  ن بدن برای بزرگ شدن در عشق، گسترش آنیکسب کرده اید به انجام رسیده است. ا

  کردن عشق و در نهایت به عشق تبدیل شدن و پیوستن به عشِق نامحدود که همان خداوند است می باشد.
این بدان معنی است که عشق خودش را از طریق خدمت به آنهایی که عشق را از درون شما بیرون می کشند 

  شق افزایش یابد و عمیق تر شود.بیان می کند و با بیرون آمدن عشق کمک می شود که آن ع
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  دیده می گیرد.عشق منطق را نا
  ه و تحلیل قائل نیست. من بارها این را گفته ام:یهیچ احترامی برای استدhل و تجز ،خدمت

  روز را با عشق شروع كن

  روز را در عشق بگذران

  روز را با عشق پر كن

  روز را با عشق به اتمام برسان

  خدااين است راه رسيدن به 

  ديگاه خود برهمن را كسب كنيجا

آتما که واقعیت خودتان است را بشناسید. بدانید که آتما با نیروی درونی کائنات یکی می باشد. اجازه دهید که 
هوش و ذکاوت شما دروِن حقیقت رخنه کند. خودتان را تجزیه و تحلیل کرده و hیه های ضمیر آگاهی، جسمی، 

عقZنی خود را کشف کنید و حتی به مرکز آخرین hیه که hیه رحمت است دست احساسی، عصبی، ذهنی و 
هستید. شما تمامیت  "آناندا- چیت-سات"ید. شما ور است نه از شما جداست. شما خداییابید. خداوند نه از شما د

بی  هستید. چه وقت این حقیقت را خواهید شناخت؟ وقتی که شما باطلی که حقیقت را می پوشاند را دور
و خالص  صادق ،، آگاهی و شادیحقیقت یعنی "آناندا-چیت-سات"اندازید. اگر اشتیاق شما برای تجربه کردن 

  است، از همین امروز چیزی را که می گویم به خاطر بسپارید.

همیشه به این واقعیت آگاه باشید. همیشه آن را در ذهن نگاه  .""من خدا هستم؛ من از خداوند جدا نیستم - ۱
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.

تی است که باید در ضمیر آگاهی شما توسط "من آن مطلق متعاِل تقسیم ناپذیر هستم." این دومین حقیق - ۲
  تکرار مداوم و دعا حک شود.

  بودن، آگاهی و شادی هستم. یعنی "آناندا-چیت-سات"من  - ۳

چنین ایمانی را در خود گسترش دهید و با اطمینان نمی توانند بر من تاثیر گذارند." "غم و اضطراب هیچگاه  - ۴
  قیقت را به خود بقبوhنید.دادن مداوم آن به خود و دعا کردن، این ح

"من همواره خوشحالم؛ ترس هیچگاه نمی تواند بر من نفوذ کند." بنابراین آن را همیشه احساس کنید. دعا  - ۵
  کنید که این عقیده راسخ در شما قوی تر و قوی تر شود.

ا نیز به شما "آگاهِی پرانا سالم و قوی می ماند، این پنج دع یعنیهمانطور که بدن فیزیکی با پنج هوای حیاتی 
   برهمن" را عطا خواهد کرد که در واقع با "جایگاه خوِد برهمن" یکی می باشد.
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  درك كنيدطبيعت ذهن را 

حقیقت را درک کند. وقتی شما خودتان آتما هستید،  فراموش کرده است نمی تواند کامZکسی که خود را 
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 

شما در اطرافتان می بینید مانند آینه انعکاس خود شماست. شما جسم فعلی مورد نظرتان را رها  چیزهایی که
  کرده و به دنبال تصویر آن در آینه می دوید.

باشد نمی تواند به  محدود شده یبیفریبی دست ها و پاهای شما را بسته است. کسی که به وسیله خود فرخود
برسد. همm تمرین های شما برای تجربm "خود" بیهوده خواهد بود. همm این تمرینات معنوی فقط  برهمن یا خدا

هدفشان آرام کردن ذهن است. ذهن ساکت شده ممکن است دوباره نگران و مضطرب شود. آن چیزی که 
  اهمیت دارد خZص شدن از ذهن با شناختن طبیعت حقیقی آن است.

. اند شده هدایت ذهن تخریب جهت در که هستند آنهایی فقط آتما جویجست برای مناسب معنوی تمرینات
 پرتاب سو آن و سو این به گوناگون طرق به و ذهنش وسیلm به ناامیدانه بدنش، با شدن هویت هم دلیل به انسان

 با انسان روز هر بنابراین." ام کرده فتح را آن من برم، می لذت آن از من دهم، می انجام را این من. "شود می
 کوشش به شکست و موفقیت که باشد یادتان. کند می قدرتمندتر را اش دهندگی انجام حس ،خود به اینها گفتن
 دادن فریب با تان، نفس و منیت فقط به شما. ندارد بستگی دیگر های فعالیت و معنوی تمرینات یا شما های
 به. افزوده اید دارید خود کوشش با را چیزها آوردن دست به توانایی که شمایید خوِد این که این تصور با و خود

 کمی با حالیکه در اند نبوده برخوردار موفقیت از ها کوشش بیشترین بارها که ببینید و بنگرید خودتان اطراف
با تقدیم کردن همm فعالیت هایتان به  شما مطمئنًا است. شده حاصل موفقیت کوششی هیچ بدون گاهی و سعی

خداوند موفقیت را از آِن خود خواهید کرد. بدینگونه که همm فعالیت ها را کار خداوند تلقی کرده و آنها را با 
ایمانی راسخ به عهده می گیرید. شما باید این اعتقاد استوار را داشته باشید که هیچ اتفاقی با کوشش انسان رخ 

ز یقا در بدنتان نینیست که برای اثبات این ادعا در مکانی دور دست به دنبال آن گشت. دق نمی دهد. نیازی
، چه کوششی برای ضربان های بی وقفm قلبتان یا برای تنفس های پیوسته ریه دهد. مثZ رخ می ین اتفاقیچن

ا هضم شما یباشد و آ می تان هایتان، انجام می دهید؟ آیا هضم غذاهایی را که خورده اید به دلیل وجود اراده
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

بر روی این خطوط فکری تعمق کنید، کشف خواهید کرد که احساس "من"  پذیرد رخ می دهد؟ اگر شما عمیقا
  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 
شناسد. ذهن به تنهایی توهم است. ذهن به تنهایی  تی را نمییچ رضاین ههم که برای آن اختصاص دهیم باز ذه
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خواسته است. ذهن به تنهایی نادانی است. ذهن به تنهایی طبیعت است. ذهن به تنهایی فریب است. وقتی 
ب رها یغوطه ورید چگونه ممکن است که امیدوار باشید که به برهمن بدون اینکه از شر فر یبیدر خود فر میقاع

شوید دست یابید. شما سایه خودتان را مشاهده می کنید و از ترس به خود می لرزید. شما از احساسات و 
ن راه خدا را به عنوان تجلی یلبان اه "واقعیت یکی است" و آن آتماست. طاتصورات خودتان می ترسید. در حالیک

ست نیست. خداوند به تنهایی حقیقت، آگاهی و شادی توصیف می کنند. این در یعنی "آناندا-چیت-سات"
حقیقت است، خداوند به تنهایی آگاهی است. خداوند به تنهایی شادی است. این سه با خداوند متفاوت و یا جدا 

) به عنوان انعکاِس متقابل Vedantinsودانتا ( توسط محققان و فZسفهاز خداوند نیستند. این سه جنبه 
استفاده کرده  "آناندا-چیت- سات"داده شده اند. آنها از واژهای موجود، درخشان و خوشایند برای  شرحیکدیگر 

اند. اما هر سه اینها به همان یک و به همان نهاد اشاره می کنند. به عنوان مثال، اینجا یک لیوان است. آن وجود 
د می آورد که تشخیص می دهیم آن دارد پس آن حقیقت است. وقتی توسط ما دیده شد آگاهی را در ما بوجو
وان شادی است. یبنابراین آن ل ،میشو ییک لیوان است. پس آن آگاهی است. ما از آن استفاده می کنیم و شاد م

جنبه با هم متحد و پیوسته لیوان به سه جزء مجزا تقسیم نشده است. لیوان فقط یکی است و در آن هر سه 
انگر یگانگی در کثرت است. "خود" بدون شکل است اما در شکل های . در رابطه با "خود" این نششده اند

گوناگون ظاهر می شود. مثال هوا را مورد توجه قرار دهید. هوا شکلی ندارد اما ما نمی توانیم فقط به خاطر آنکه 
آن  ی گیرد که درآن شکلی از خود ندارد حقیقت وجودش را انکار کنیم. در حقیقت هوا شکل ظرفی را به خود م

Zشکل توپ فوتبال یا بالش بادی. اگر چه "خود" شکل و فرمی ندارد اما از کیفیت ضمیر آگاهی  وجود دارد. مث
      برخوردار است.

      آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و 



١١٣ 

۱۳۹۰نشریه مرداد ماه   

        باباي منباباي منباباي منباباي من
رابطه من با بابا چهار سال و نيم پيش بعد از مالقات من با 

   راهنمايم، ساتيام شروع شد.
 رابطه من و بابا هميشه شيرين بوده است زيرا كه درس

زدهاي تند كه سزاوارش  بودم از طريق هاي سخت و گوش
  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 

از من مراقبت خواهد كرد  خارج مي شد، به من قول داد كه
و در خواب ديگر او به من اجازه داد تا سوار ماشينش بشوم 

  دست در دست به  و درحالي كه از آشرام خارج مي شديم،
چشمان همديگر نگاه كرده و عشقمان را به يكديگر بيان كرديم. بنابراين وقتي كه من از 

از من بود، به همين  داحافظي بابابيماري بابا آگاه شدم، احساس كردم كه آن دو خواب خ
ترين شرايط زندگيم و در موقعيت غير ممكني كه در آن بودم، اولين  دليل در سخت

  رينو بودم.شهر روزي كه در گذشت بابا را اعالم كردند من به شكل معجزه آسايي در 
احساس نكرده بودم. زماني كه من هيچگاه احساس نزديكي به بابا را به اندازه آن چند هفته قبل و بعد از وفاتش 

  او با محبت بيكرانش از من خداحافظي كرده و من را به رينو فرستاد تا در آن دوران با ساتيام باشم.
شدت تحليل رفت و در چند روز باقيمانده عمرش، بابا به او ه طي چند هفته بعد، سالمت پدرم كه خيلي بيمار بود ب

كند. من تمام مدت يكي از سي دي هاي بابا را كه پدرم خيلي دوست مي داشت كمك كرد تا بتواند كالبدش را رها 
طي  در كنار بسترش پخش مي كردم و ويبوتي روي پيشاني و لبهاش مي گذاشتم، و در مجلس ختم پدرم آواي بابا در

شده بود را شد و گروه عاشقان آيه اي از قرآن و اشعاري كه براي پدرم گفته  ورود دوستان و آشنايان نواخته
  قرائت كردند، و همينطور در زمان خاكسپاري، گروه عاشقان باژان يا اهللا و يا اهللا را براي دقايق طوالني 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 
هايش مرا  و همينطور رحمت ساتيام و درس ا پشت سر بگذارما اين دوره سخت ررحمت خود به من كمك كرد ت

  از فرو رفتن در اعماق بازار نجات داد و هر بار كه به پائين سقوط كردم دستم را گرفت و باال كشيد.
  راهنماي گرانبهايم، عشقم ساتيام باباي عزيزم و براي با عشق و سپاسگزاري

  سپيده
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و رهاييو رهاييو رهاييو رهايي
  

آزادی است . وقتی شما خود را برای پیروزی در این نبرد میان  آخرین تغییر شکل قطعی انسان، رهایی و - ۱
د زیرا شما به سمت او دشمنان و احساسات درونی آماده می کنید، خداوند به شما قدرت hزم را عطا خواهد کر

  د و او صدها گام به خاطر هر ده قدمی که به سویش بر می دارید به سمتتان خواهد آمد.یا هرهسپار شد

هره بردن و سود جستن از آواتار برای آزادی و رهایی و به تعالی رسیدن شخص این است: بر هر قدم راه ب - ۲
د و سعی یآواتار نظارت کنید، کارها و فعالیت هایش را مشاهده کنید،  به عشقش، شفقتش و خردش توجه کن

  د.یید که آنها را وارد زندگی خود نمایکن

اساسی خود، با عزمی راسخ در مورد راهی که می خواهد بپیماید تصمیم ابتدا انسان باید پس از بازنگری  - ۳
بگیرد. آزادی به معنای از بین بردن مرزهای نا آگاهی است که حقیقت را پوشانده و سرابی از غیر حقیقت را 

  خلق کرده است.

درت و همm غرش است. همm مزه و همm ق یآن روح فرد ،متعال است و موج یا همان انرژیشاکتی  ،اقیانوس - ۴
موکشا  ،در خود اقیانوس ناپدید می شوند. ناپدید شدن اسم و فرم موج از اقیانوس مشتق می شود و امواج امواج

 ،در ابتدا متفاوت و از هم جدا ،شدن یکیانوس و یدر اق میده می شود: همین ادغام شدن موجیا رهایی و آزادی نا
و  یت. به عبارت دیگر فرآیند از فردیت در آمدن، همان  آزادانوس به نظر می رسیده اسیبه صورت موج و اق

  ا موکشا است.ی ییرها

  ی رهایی از اسارت و دستیابی به ذات مطلق است.زادی واقعآ - ۵

های دستیابی  اگر از تعمق در مورد خداوند که گنجینm رحمت است دست بکشید و خود را وقف تعمق در راه - ۶
  نمی توانید آزاد و رها شوید. به الهامات قلبی کنید هیچگاه

 یطمع، حرص، حسادت، تنفر و عصبانیت در یک ئناهرگاه چند پادشاه در چند کشور وجود داشته باشند مطم - ۷
وجود خواهند داشت. هیچکس لذت صلح کامل را  یاز آن کشورها و ترس، جاه طلبی و انتقام در کشور دیگر

شما واقعیت "کثرت" را احساس کنید و آنها را بیرون از خود و نخواهد چشید. به همین ترتیب، تا زمانی که 
  مجزا از خود بدانید، ترس، تنفر، طمع و بقیm آفت ها را خواهید داشت.



١١٦ 

۱۳۹۰نشریه مرداد ماه   

کتاب مقدس گیتا برای نجات همه و  آزادی  - ۸
دن به همگان می باشد. گیتا به زبان تلگو یبخش

را رسم می کند  ن کتاب خطیییعنی "خط". ا
آن کتاب که تداوم تولد و مرگ را لغو می کند. 

به شما یاد می دهد که استوار، بی باک، در 
مسیر دارما و در امتداد خطی که گیتا نشان می 

  دهد بایستید.

وقتی موانعی که در مسیر حقیقت هستند  - ۹
کنار روند آنگاه رهایی و رستگاری بدست می 

رهایی و آزادی  آید. به همین دلیل است که
چیزی است که می تواند در همین جا و اکنون 
بدست آید؛ نیازی نیست که شخص تا از بین 

  رفتن بدنش صبر کند.

وقتی شما گورو یا معلم معنوی را بدست  -۱۰
گرهمه چیز را به او بسپارید، حتی یآوردید د

آرزوی رسیدن به رهایی و آزادی را. او ما را 
ی شناسد. او مسیر شما خیلی بهتر از خودمان م

را تا جایی که برایتان خوب است تغییر می دهد. 
به او ك ماندن یوظیفm شما اطاعت کردن و نزد

ما  چگونه"می باشد. ممکن است بپرسیم: 
غذایمان را بدست آوریم اگر خودمان را به گورو 

مطمئن باشید که خداوند نمی  "وابسته کنیم؟
او نه تنها به  گرسنگی بمیرید.شما گذارد که از 

شما پول می دهد بلکه شهد هم می دهد. او نه 
 یفقط به شما غذا می دهد بلکه شهد گوارا

  جاودانگی را نیز نصیبتان می کند.

رهایی و آزادی هنگامی بدست می آید که  -۱۱
و  یآتما در شکوه و جZل خود بدرخشد. آزاد

حومه ای نیست که در آن فقط  ییرها
بهشت برای  لی را درشهروندان اشرافی مح
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  را بوجود آورد. ین تصوریب است که ممکن است چنیخودشان محفوظ گذاشته باشند. فقط فر

هر یک از شما بلیطی را برای آزاد شدن و رها شدن از چرخه مرگ و زندگی در اختیار دارید. اما اغلب نمی  -۱۲
ه می شوند و خیال می کنند که اینجا آخر خط دانید که باید سوار کدام قطار شوید. برخی در ایستگاه وسط پیاد

  اند. است و ناامیدانه در بیابان سرگردان شده و یا مجذوب چشم اندازها و منظره ها گشته

 ییو رها یآزاد تان است.یهامیزان فریب از چشم  ،افتادن و رهایی فقط آگاهی از حقیقت است، آزادی -۱۳
اند.  دا کردهیت تخصص پیست که در معنوین یفقط نزد کسان ییمخصوص روح های انتخاب شده نیست، رها

ت است. آزادی، اسم و شکل و یاله یایاز دست دادن شکل و فرم خود، نام خود و عZئق خود در در یآزاد
استعدادها و رفتارها را در خود حل می کند. شما دیگر فردی جدا و شخص نیستید. قطره باران به دریا یعنی آن 

چگاه هیچ اسارت و زندانی وجود نداشته و فقط در ذهن است که یوندد. البته هیپ یم ،آن بوجود آمدجایی که از 
  باشد! محدود و پایان پذیر می انسان در بند و در زندان و

یکسان می شوند. رودخانه تا وقتی به دریا نرسیده باشد  ،ت و کلیوقتی آزادی و رهایی بدست آید، فرد -۱۴
ت درگیر موارد یهنوز رودخانه است. نامش متفاوت است و شکلش هم متفاوت است. بنابراین تا زمانی که فرد

  جسمی، احساسات، ذهن و ابزارهای ضمیر آگاهی است به خداوند نمی پیوندد. او مجزا باقی خواهد ماند.

ا در همm موجودات محدود شده در این یانسان می تواند خداوند را حتی در یک عنکبوت و از طریق خرد،  -۱۵
دنیا مشاهده کند. ممکن است که ظرف ها متفاوت باشند اما محتوای الهی آنها یکی هستند. مزS آب دریا بر 

رعه و چه یک روی زبان شور است. چه به اندازS یک تانکر خورده شود، چه یک کاسه، چه یک جام، چه یک ج
مزS الهیت می تواند در یک اتم یا در همm کهکشان، در یک دوست یا در یک دشمن، در یک ویروس یا در  قطره!

  کل هستی چشیده شود. این است شناخت، رهایی و آزادی، اشراق و آشکارسازی!

. رحمت یداوندزد، مگر با رحمت خیهر عملی از عکس العملی برخوردار است که نمی تواند از آن بگر -۱۶
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.

هم عامل محدودیت و هم عامل رهایی و آزادی است. ذهن مانند یک قفل است و قلب کلید آن است. ذهن  -۱۷
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.

است. این دشوارترین مسئله زندگی  یو آزاد ییرها یعنین مقاصِد زندگی، آخرین مقصد موکشا در میا -۱۸
و شادی و غم در آمدن که دو روی یک سکه هستند می باشد. موکشا  از اسارت یاست. آزادی و رهایی به معنا

ابستگی و توانایی شناخت حقیقت است، ولی اگر چه بسیار ساده است اما نیاز به پرورش قدرت تشخیص، عدم و
  در شناخت حقیقت و فرار از وسوسه های کذب و دروغ دارد.
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و تجزیه می گردد. اما ُخرد هر چیز که زاده می شود محکوم به مرگ است. هر چیز که ساخته می شود  -۱۹
بی  آگاهینامحدود و یا ضمیر  آتمایشما شما می توانید با به دنیا نیامدن از مرگ بپرهیزید. وقتی بدانید که 

هستید آنگاه دیگر در معرِض محدودیِت زاده شدن قرار نمی گیرید. این است رمز و راز.  چگونه آن را  انتها
  م؟ این شناخت نتیجm یک روند طوhنی مدت از افزودن قوه درک و پاکسازی احساسات و انگیزه ها است.یبشناس

ماست، برای رهایی و آزادی تان است و نه برای هر چیزی که خداوند به شما عطا می کند در جهت خیر ش -۲۰
  سقوط و اسارتتان.

        آزادیآزادیآزادیآزادیاز کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و از کتاب زندگی،مرگ و 
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  حقيقي با در نظر داشتن خداوند در ذهن و عاري از هرگونه منيت مي باشدخدمت 

Zصحیح است. با اینکه خدمت به  مردم می گویند که خدمت به دیگران خدمت به خداوند است. این نظریه کام
ت شایسته و ایده آل توام نباشد هیچگونه بهره ای برای دیگران نخواهد اگراین خدمت با نی اما بشریت مقدس است،

اگر خدمت بدون ایمان و آگاهی از وجود ذات الهی و فقط   داشت، حال هرچقدر هم که این خدمت عظیم باشد.
ندیشه و ا ا، شعاری تکراری و بیهوده است. زمانی که انسان هر کاری را توام ب برای کسب نام، شهرت و پاداش باشد

"خدمت به  فراد است انجام دهد، آن زمان جملmخداوند و ایمان به اینکه ذات الهی در همه ا تعمق دائمی بر روی
وی خداوند در مورد آنها صدق خواهد کرد. چطور ممکن است ذهنی که بر ر "خدمت به خداوند است دیگران،

ات همه حرفها و خدم وجود نداشته باشد بر روی خداوندمتمرکز نیست بتواند به خداوند خدمت کند؟ اگر تمرکز 
تن خداوند مخالف این نوع خدمات هستم. در عوض، هر کاری که با داشکامZ ند بود و من چیزی جز نمایش نخواه

انجام شود، خدمت به خداوند محسوب خواهد شد. هر گونه   دارمااصول   در ذهن و در مسیر راه حقیقت و مطابق با
  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 
  دنیا را پاک و منزه  می کند.  ا خود به خوددعای آنهو تکلیفی ندارند. نتیجه 

            واهینیواهینیواهینیواهینی    ماماماماپرپرپرپر

  است منيت بدون خدمت الزمه خودگذشتگي از

گذشتگی پایه و اساس خدمت به دیگران است. بدون از خود گذشتگی، شتن روحیه عاری از منیت و از خوددا
  عمیق و واضح حک کنید. عملی توخالی خواهد بود. این جمله را روی قلب خود خدمِت شما نوعی ریاکاری و

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد، ، ، ، کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا
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  هميشه براي خدمت به خداوند داوطلب شويد

د آن هیچ عمقی در وجود شما نداشته باش در ظاهر به لباستان نصب کنم و اگر من نشان خدمت کردن  را فقط
خیلی زود آن را در خواهید آورد. وقتی این نشان که ظاهری بیش نبوده است از روی لباستان برداشته شود  شما

سعی کنید که  ت اجباری و تحمیلی آزاد شده اید.شما احساس آرامش خواهید کرد زیرا که از عشق ورزیدن و خدم
 خود نصب کنید و هر روز زندگی خود را بهخدمتگزار خداوند را به  ر همه جا و همه وقت  نشان نامرئیهمواره د

 بدن را به تعظیم وا دارید، قربانی روشن کردن اطراف می کند.مرتبًا عشق اهدا کنید. مانند روغن چراغ که خود را 
        مراحل بدست آوردن مقام جاودانگی. احساسات را اصZح کرده و ذهنتان را خاموش کنید. این است

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد، ، ، ، کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

  شماست درون وند درخدا

تا انعکاسش را در دنیای بیرونی در فرم های ست که به شما الهام بخشیده است خداوند در درون شماست. او
و شما را تسلی خاطر  در این فرم ها و تصاویر به درِد دل های شما گوش می کند مختلف و یا تصاویر ببینید.  او

می  و سرگشتهما همه دیوانه و ذوقی که او از درون عطا می کند ش می دهد. بدون چنین الهام، تسلی خاطر
مانند کشتی بدون سکان در میان دریایی طوفانی به هر طرف پرتاب می شدید. در قلب خود به او  بودید و 

وید. با د را بشننبپیوندید و زمزمه های الهی را که به صورت کZم رهنمون کننده و تسلی بخش بی صدا می باش
زودی با اطمینان به هدف می رسید. ه برا بر اساس راهنمایی او بردارید، آنگاه قدم  خداوند صحبت کنید و هر

سرود های حمد و ثنا که می خوانید، عهد  آن می آرایید، گل هایی که بریری را که در مقابلش می نشینید، تصو
رای پاک کردن قلب و برطرف کردن موانعی و پیمان هایی که می بندید، شب زنده داری ها، همه این کارها ب

  هستند که در مسیر شناخِت خدای درون وجود دارند.

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد، ، ، ، کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

  ابراز مي شودعشق از طريق خدمت به نزديكان 

ن ای د که به درستی و بطور کامل وظیفهزمانی کامل انجام خواهد ش ه عنوان خدمتکار "خود"وظیفه شما ب
دانید،  این چارچوب برای امکاناتش ب را با تمام قدرت و استعداد های نهانی و بدنی که به شما عطا شدهچارچوب 

رشد عشق، تمرین کردن عشق، قوی کردن و سرانجام عشق شدن و با عشق یکی شدن است، در  گسترش و
عبارت ه شق باشید. ببا عشق و برای ع باشد. تمام عمر باید عشق باشید، عشقی بیکران که همان خداوند می

کشند. این عمل کمک می دیگر عشق از طریق خدمت، به کسانی ابراز می شود که آن عشق را از شما بیرون می 
در خود شناسی برای گسترش چنین  میقتر شود. داشتن دیسیپلین و نظمدر شما بیشتر و ع کند که عشق

 ینصورت خشک خواهد شد.عشقی طرح شده است تا قلب را آبیاری کند، چرا که در غیر ا
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زندگی سرچشمه می گیرد. زمانی که این مفهوم کامZ درک شد، هر قدمی  وم و هدفواقعی از درِک مفه خدمت
د. اگر صداقت در قلب باشد، زیبایی در شخصیت جلوه گر می سوی نیکوکاری برداشته خواهد شه و بصحیح 

نه باشد آنگاه نظم  اگر هماهنگی در خا نه خواهد بود،گاه  هماهنگی در خاشود، اگر زیبایی در شخصیت باشد آن
  دنیا برقرار خواهد شد.  اگر نظم در میان ملل بوجود آید آنگاه صلح در وجود خواهد داشت ودر میان ملل 

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد، ، ، ، کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

اند که توسط آن ها خداوند را بشناسید و آن ها را وقف جستجو ی الهیت و خدمت  این بدن ها به شما داده شده
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.

        تتتتهفهفهفهف    جلدجلدجلدجلد    ،،،،کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

  بجنگيد و باشيد داشته اطرخ در را من

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 

است  برای تمام بشریت. "ذهن  فقط برای آرجونا نبود، بلکه این نسخه ای دستور توان به جنگ زندگی رفت. این
خرد و  ماست. من دید چشمان شما هستم، منمن، اراده ش آنگاه اراده بجنگید.من ثابت نگاهدارید و سپس  را بر

و  ت، قدرت از آِن من است، شکساز آِن من است شما جاری می باشم.  جنگ س نَفبینش شما هستم و من در 
mاست. شما  نمن است، احساس سرشکستگی از شکست از آِن م پیروزی از آِن پیروزی  از آِن من است، نتیج

"mو تفاوت ها را از بین می برد. مدیتیشنی است که هویت انفرادی من" هستید و "من" شما هستم." این طریق 

مرا همواره به یاد داشته باشید. بین عمل باژان خواندن، عمل غذا خوردن و عمل ستایش کردن تفاوتی قائل 
زیرا خداست که غذا می دهد ، خداست که غذا می خورد تا برای  چرا که هر عملی ستایش خداوند است،نشوید 

توسط خداوند داده می شوند، مصرف  انجام وظایف الهی اش نیرو کسب کند. تمام لحظات با ارزش هستند، زیرا 
می شوند و شارژ می گردند. اوست که طرح می کند و انجام می دهد. وقتی هر نفس آغشته به خداوند باشد، 

        شماست.  با او هستید. قدرت و بزرگی از آِنشما قادر به بدست آوردن و یکی شدن 

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد    ،،،،کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

 هدف زندگي

یدار شدن باید از خود سوال کنید که هدف از آمدن من به این دنیا چیست؟ وظایف من هر روز به محض ب
چیست؟  کشمکش زندگی مرا  برای کدامین پیروزی آماده می کند؟ باhترین پیروزی که من برای آن تقZ می 

  کنم چیست؟

        هفتهفتهفتهفت    جلدجلدجلدجلد    ،،،،کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا
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بستن دهان نیست بلکه منظور رفتن به  ،گفته می شود که معنی سکوت چیست؟ سکوت در کتاب پراشانتی واهینی
ماورای نفوذ ذهن و حواس و قرار گرفتن در  الهیت که هویت اصلی شخص می باشد، است. شادی همان صلح و 

حس ند زبان نیز ساکت می شود و بقیه آرامش مداوم است. زمانی که ذهن از تعقیب دنیای بیرون صرف نظر می ک
  است.  ناب و حقیقی ،ین سکوتها بدنبال آن خاموش خواهند شد. ا

این مرحله باید تجربه گفت که اینگونه و آنگونه است.  این مرحله با کZم قابل توصیف نیست و نمی توان به دیگران 
صلح، آرامش و  کسی که به آن دست یابد در نهایِت شود.  سکوت به معنی ذات الهی  است که ماورای تمام اینهاست.

ذهن در ضمیر بیرنگ براهما لنگر اندازد، انسان در  ی که فعالیت های ذهن ساکن شوند وشادی خواهد بود. هنگام
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 

انگی و باعث گول خوردن و دوگکردن بر دنیای بیرون است. چنین شخصی از چنگال ذهن که مرتبًا باعث تردید، 
  می شود، فرار خواهد کرد. ذات الهی) خودشدوری فرد  از آتما (

ذهن وسیله اولیه ای است که باید پاک و خالی از غبار و زائده های دنیوی شود تا به سمت شکوه اولیه خود بتابد. 
دنیا چند برابر و در فرم های مختلف به نظر کار افتد، زیرا در غیر این صورت ه ذهن نباید متزلزل، تحریک و یا حتی ب

شادی و شکوه غوطه ور خواهد شد.  خواهد آمد. زمانی که ذهن ساکن است آرامش انسان را در بر می گیرد و او در
   .می شود مرحله همچنین نیستی مطلق  نامیدهاین 

در زندگی شان موفق به آگاهی و  موهای داده شده و کوشش مدا کار بردن  روشه ب جویندگان باامیدوارم همه 
تعّمق کنند،  مرتبًا در آتما (ذات الهی) خوددرک ذات الهی در وجود خود شوند و ذهن خود را از دنیا دور نگهدارند. 

داری کنند، خود را با شادی و خوشی آغشته ه ارتباط با گرایش های دنیوی خودآرامش ذهن بدست آورند، از هر گون
  هیچ شکی همان یگانه بدانند. کنند و خود را بدون

 mقگی نشان دادن به دنیا این مرحلZبرای  ست که حقیقت را بدست آورده است.است، حال و احوال کسی ا بی ع
گونه مسئله ای وجود نخواهد داشت و هر آنچه وجود دارد، هستی خودش است. آنها هیچ درد و  چنین شخصی هیچ

  اینهاست.  زیرا آتما (ذات الهی) خالی از همmی ندارند رنجی، هیچ شک و تردیدی و یا حواس پرت

بنابراین تمام وظایف دنیوی باید  تشخیص و تمیز دادن است.قوه  متمایز می کندآنچه که انسان را از بقیه موجودات 
 اه می شوند:ث ایجاد مانع در این رانجام شود و برای انجام آنها باید از این قدرت استفاده شود. دو عامل هستند که باع
و ا می دارد. دوم  معلمان  روحانی اول جهالت و نادانی انسان ها است که آنها را به سستی و بیهوده زندگی کردن و

mحواس پنجگانه خود داری می کنند ولی هنوز قادر به  فعالیت هایتارک دنیا شدن است. اولین گروه، اگر چه از  فلسف
  کارهایی هستند. بنابراین عدم فعالیت آنها بیهوده و غیر واقعی است.  مشغول انجامدر ذهن دائمًا  بازگیری ذهن نبوده و
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باره انجام و سرانجام (کارما) بحث می ن فلسفه تارِک دنیا درمعلمی
دادن هرکاری دارای  . آنها معتقد هستند که چون انجامکنند

کاری در دنیا  نتیجه خوب یا بد است، بهتر است از انجام هر
گیتا، کریشنا راه گرفتن ثمره مقدس خودداری کرد. در کتاب 
و جلوگیری کردن از نتیجه بد را نشان  خوب از انجام کار (کارما)

 که برای هر ران فلسفه تارک دنیا معتقد هستندداده است. طرفدا
کاری نتیجه ای وجود دارد، آنها می گویند این خوب، بد، درد و یا 

جهنم و یا بازآمدن به  - ه انجام دهنده را به بهشتخوشی است ک
جواب گیتا در مورد این نظریه چنین این دنیا وادار خواهد کرد. 

آن  داشتن ثمره و نتیجm است: انجام وظایف دنیوی توام با در نظر
هره، کار  ایجاد اسارت می کند. انجام کار بدون توقع از ثمره و ب

نکه شخص حتی بعد از رسیدن به ایایجاد آزادی خواهد کرد. کما 
آن کارها بهبود و ود را انجام می دهد. زیرا نتیجm آزادی وظایف خ

کمک به بشریت خواهد بود. از طرفی تمام اعمال شخص آزاد شده 
توماتیک و خودکار منفعت بشری خواهد داشت. به هر حال کارما باید به عنوان وسیله ای در جهت امنیت ه صورت اب

  آمده  وارد عمل شود.بدست  صلِح

خجستگی ها  و مقدس ترین مقدسات یاد و ذکر نام  براستی که شیرین تر از همه شیرینی ها، فرخنده تر از همه
را رها کنید و از معاشرت با کسانی که با خصوصیات  ذهن شان مشغوِل دنیاستکه  خداوند است. دوستی با آنانی

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 

درجه اول باید در راه عشق و سپردگی و ستایش خداوند شدیدًا کوشش شود تا  همه وجود دارد بنابراین در درون
  شادی واقعی و آگاهی کامل از حقیقت بدست آید. 

خداوندی را که در عمق  قلب شماست ستایش کنید. کوتاه مدت دنیوی چه سودی دارد؟  دنبال کردن خوشی های
ین تنها ا .، نزدیکتر از پدر، مادر و حتی معلم  شماست. قلب خود را به او تسلیم کنیدنزدیکترین دوست به شماست

این تنها راه رسیدن به اوست، نه با تحصیZت باh، نه با بستن عهد و پیمان و نه با تشریفات  آرزوی خداوند است،
  مذهبی رنگارنگ. 

 یط تمرین کنید. تکرار نام خداوندتمام اوقات و شرا اسم خداوند را با عشق و سرسپردگی در بنابراین بخاطر آوردن
 ن بهترین درمان برای بیماری کشندSگناهان خورده و آن را خاک می کند. ای مانند صاعقه ای است که بر کوِه
  شما را در صلح و آرامش غرق خواهد کرد. نام خداوابستگی به دنیاست. مطمئنا ذکر 

ه سرسپرده  است. سرسپرده ب فرم و اسم او با تمام وجود hیق دریافت  لقب ذکر مکرر نام خدا  و عشق ورزیدن به
 د. درهای عشق و  سرسپردگی. هر کسی می تواند آنرا بدست آوربرای خداوند استمعنی باhترین و پاک ترین عشق 
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اشتیاق برای بدست  آزادی است زیرا عZقه وhزم عZقه برای داشتن   رنامmتنها گذبه خداوند بر روی همه باز است. 
  آوردن آزادی، انسان را به آنچه که حق مسلم  او است خواهد رساند. 

البته این عZقه زمانی ظاهر می شود که انسان به شکوه و عظمت خداوند و همچنین واقعیت ذات او که در همه 
عشق طبیعت غوطه ور  پی می برد. کسی که در ،موجودات ظاهر است و بر همه چیز قادر و در همه جا حاضر است

  باشد و همیشه با خداوند باشد، بدون شک آزاد خواهد شد.

، ایجاد تنفر می بدون عشق و سرسپردگی ی "شناختن خدا چیست؟" آن به معنی عشق ورزیدن به خداست. خردمعن
لیاقت نام خرد اینگونه آگاهی  به طریق  منفی استفاده خواهد شد.خرد به قدرت ختم شده و از آن قدرت  کند و اینگونه

  میسر شده و ریشه می دواند. وعی جهالت است. فقط از راه عشق و سرسپردگی است که خردبلکه ن و آگاهی را ندارد،

و یا به چیست؟ عشق است. عشقی که مرتب گسترش  می یابد. وقتی باکتی یا سرسپردگی  مندخردیک انسان نشانه 
ندارند  وع می کند جهالت رفته رفته ناپدید می شود. سرسپردگی و نفرت همزیستیوند طلبه خداعبارتی دیگر عشق 

  یکی است. سرسپردگی و عشقبلکه متضاد هم هستند. در حالیکه طبیعت 

فرم سرسپردگی به خداوند  رده در حالیکه همان عشق زمانی کهعشق انسان دنیوی فقط به ظواهر و مادیات هجوم آو
  اندن فرد به درک و آگاهی از خداوند می شود.را به خود بگیرد باعث رس

همیشگی است و پایانی ندارد.  ن نخواهند رفت. آنها ابدی هستند. آزادیعشق و سرسپردگی هیچگاه از بی میوه های
واقعی برای آزادی انسان است. این نوع تمرین عالی ترین است و که عشق و سرسپردگی تکنیک و روش  براستی

  اساس آن ساخته شده است.  تکنیک های دیگر بر

هم گاری را  عشق  و خرد مانند یک جفت گاو نری هستند که گاری را به دنبال خود می کشند. هر دو گاو باید با
به  خرد بایدحمل کنند.  و با کمک به یکدیگر بار را سریع بکشند. هرکدام باید سرعت خود را با دیگری تنظیم کرده

  رشد عشق و سرسپردگی کمک کرده و عشق و سرسپردگی به گسترش خرد کمک کند.

خرد، hزمه عشق و سرسپردگی و یکی از اجزاء ترکیب کننده آن است. عشقی که متمرکز بر خداوند باشد سودمند 
ن به آزادی است. ترین راهنما در طی راه رسید ترین است. این عشق انسان را اسیر زمین و دنیا نخواهد کرد و مهم

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 
  افراِد شیطان صفت دوری کند.

از پیروان راه خرد اعZم شده اند. پیرو راه عشق و سرسپردگی از یک  پیروان راه سرسپردگی باhتر و خوشبخت تر
به همین دلیل کریشنا بهتر است. وظیفه در دنیا می باشند،  تارک دنیا و حتی سالکانی که در راه انجام و یایوگی 

به آرجونا توصیه کرد: در میان را و با یاد خداوند بودن)  وابستگیطریقه زندگی یک یوگی (زندگی در سادگی، بدون 
کی شده است مراقبه کند حقیقتا به باhترین درجه ی که با خداوند یود"یوگی ها، آن کسی که با پشتکار بر روی "خ

  سرسپردگی نائل آمده است. 

 واهینیواهینیواهینیواهینی    شانتیشانتیشانتیشانتیپراپراپراپرا
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  بابای عزیزم،
بوده اید و مطمئن هستم تا ابد با من خواهید بود. بسیار مشکل است که سال پیش در زندگی من  شما از سی و یک

بر روی کاغذ بیاورم. برای اینکه لحظه ای در زندگی ام در قلبم و در زندگی ام تان را ور بتوانم تاثیر تعلیمات شما و حض
راهنمایی، آگاهی، حقیقت و بدون ام زندگی که که شما مرا راهنمایی نکرده باشید. حقیقتا من نمی دانم  نبوده است
تمند هستم که در تمام طول عمرم شما در کنار من هستید. دداشت. من چقدر سعا چه معنی و مفهموی میعشق شما 

  عشق شما به من یاد داد تا بتوانم کسانی که به زندگی ام می آیند را در عشق شما سهیم کنم.
 . منهستم ییتعلیمات واhدریافت چنین  داده ام که اکنون hیق انجام گذشته امچه کار درستی در زندگی  نمی دانممن 

  .بمانددر وجودم تا ابد روشن همواره آتش پیام شما  می گذارم که
 mمن در آرامش هستم، رحمت شما را احساس می کنم و می دانم که ما همه یکی هستیم. مرسی برای رحمتی که بوسیل

  تعلیمات تان به من عطا کردید.
  بدون شرط، پسر کوچکی که با عشق شما مانند غنچه ای شکوفا شد، آزادی پیدا کرد و مردی سرسپرده شد.با عشق 

 ،با عشق ابدی
الهام
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 هستيد من شما شماهستم؛ من
  

خود  برای ارائه باران رحمت، من فقط پاکی قلب را می خواهم. هرگز فاصله ای بین من و... ساده و با خلوص نیت باشید. 
من و  میان مرید وخداوند و  اتی میانحتی تفاوت طبق .را به میان نیاورید یشاگرد و تشریفاتی گوروقرار ندهید؛ رابطه 

میان ما  هیچ فرقی حقیقت است.این من شما هستم و شما من هستید،  هستم و نه خدا؛ شما  وجود ندارد. من نه گورو
هستید؛ من اقیانوس هستم. این را بدانید و آزاد وجود ندارد. آن چه هم که به نظر می آید، یک توهم است. شما امواج 

  باشید. الهی باشید.

        ۷۷۷۷    کند، جلدکند، جلدکند، جلدکند، جلد    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

  است از آتماي درونو اعتماد به نفس  ها قدرت همه

بدون اعتماد به خود، هیچ موفقیتی امکان پذیر نیست. اگر شما اعتماد به قدرت و مهارت خود داشته باشید، می توانید به 
اعتماد به خود از زیرا چشمه های شجاعت درون دست یابید و خود را به سطح باhتری از شادی و صلح ببرید.  هسته و

 تمااست، آ شادیتما آ است،(ذات الهی)  بوجود می آید، که همان واقعیت درونی خود شماست. آتما صلح  یا طریق آتما
می ا که به کار می بندید از آتما بره ابزارها و تجهیزاتی رهم آگاهی است. بنابراین خرد و تماقدرت و استحکام است، آ

 .تان است خیزد و برای پیشرفت معنوی

        ۶۶۶۶    جلدجلدجلدجلد    ،،،،کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا

  هستيد) الهي ذات( آتما شما

ن موضوع هر تمرین معنوی (سادانا) را  ) کیهانی و جاودان هستید. ایالهیذات (ی نخست، متقاعد شوید که شما آتما
شخص هستید را  یک یا فرد مطلق ویک  که شما بدن، حواس و یا فقط ،، اگر این توهمخواهد کرد. در عوضآسان 

و تبدیل  نکردهکه هرگز رشد  خواهد بود فاسد و پوسیده ای مانند میوه تمرین معنوی هر ،بپذیرید و با خود حمل کنید
انید برداشت در پایان زندگی های متعدد هم نمی تو را حتی صلحمیوه شیرین  بنابراین  رسیده نمی شود وای به میوه 

یا تجلی آن هستید. آن تجربه کنید، باید ایمان داشته باشید که شما مظهر  صلح . برای اینکه خود را به عنوان تجلیکنید
های به از دست دادن گرایش  رها کردن رفته رفتهنظریه و تئوری که شما بدن و حواس هستید را رها کنید. این این 

 می رسید.صلح قدیمی ناپدید شدند، شما تسلط بدست آورده و به  می شود. وقتی که گرایش هایمنتهی  قدیمی

        واهینیواهینیواهینیواهینی    پراشانتیپراشانتیپراشانتیپراشانتی

 ستخدا ،"خود"

خدا است. چرا شما باید در جایی دیگر خدا را درونتان زندگی بشر انعکاس وسیعی از الهیت است، نه چیز دیگری. "خود" 
رها کنید، آنچه  شما احساس بدن، حواس، ذهن و عقل و هوش راکه است. هنگامی  "خود" نبرهمجستجو کنید؟ معنای 
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شما الهیت را  چونن مانند لباسی است که پوشیده اید. ... بد ،حقیقت مطلق است. بدن یک جامه استکه باقی می ماند 
و توسط جهالت  را باور می کنید دنچیزهایی که در جای دیگر اتفاق می افت بنابراین  فراموش می کنید یدر زندگی بشر

بدبختی، رنج و محنت و نگرانی قرار می دهید. این نگرانی گونه  هرشما خودتان را در معرض  --احاطه می شوید  و نادانی
 انسان آورده شده اند.شخص آنها توسط  ،ها برای انسان طبیعی نیستند

        ۹۳۹۳۹۳۹۳پاییز پاییز پاییز پاییز     ،،،،سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا    نشریهنشریهنشریهنشریه

 نداريد تفاوتيشما با خداوند 

. اگر به طور  ستخدا شما ید ویندارید. شما خدا تفاوتی وندبا خداوند است. شما با خداشدن معنویت به معنی ادغام 
یا تمرین های معنوی دیگری ندارید. البته برخی از  محکم به این باور ایمان آورده باشید، نیازی به انجام سادانا و جدی و

استان درا تمرین نمی کنند. این  " اما آنها در زندگی آنیکی هستیم خداتکرار می کنند: "من و  یمردم طوطی وار
 را به یکی از (من شیوا هستم) “  Sivo – hamین موضوع است. یک گورو دعای "همکوتاهی برای نشان دادن 

باشد. همانطور که او در حال خواندن دعای (شیوا  داد و به او گفت که این دعا به معنی "من شیواهستم" می ششاگردان
، داد توضیح آنکه او معنای دعا را ) بود، یکی از دوستان او آمد و در مورد معنای دعا سوال کرد. بعد ازمَه –م، شیوا َه –

شاگرد این پارواتی (همسر شیوا) با شما چه نسبتی دارد؟" پاسخ فوری  هستید، پس دوستش از او پرسید: "اگر شما شیوا
آن است که  سزاواراو جرم من را  ببخشد! الهه پارواتی نسبت به من بسیار برتر و باhتر است و "باشد که خداوند  :که  بود

"  توجه  در اینجا این است که اگر شاگرد ایمان واقعی و اعتقاد راسخ به دعای ." نکته قابلعبادت کنمو پرستش  من او را
 او  متعلق بهافراد جهان  و های خدایان تمام نام ها و فرم وکه فقط یک خدا وجود دارد بوداین نشانگر داشت  هم" -شیوا

در عوض آن، اما  ".پارواتی هم هستم خود دوستش می توانست این باشد که "من پس پاسخ صحیح به سوال می باشند.
به  وند. بنابراین اگر شما به خدامی شدپاسخ اشتباه او به باورها و رسم و رسومات میان رابطm زن و شوهری مربوط 

به  .دنفکر کنید چنین پیچیدگی و مشکZتی بوجود می آی روابط فیزیکی مانند مادر، پدر و غیره و در غالب صورت دنیایی
من  توهستم،  توکه "من  بر این گفته پایبند باشد و یگانگی استوار باشدر ب ی داشته باشید کهجای آن شما باید ایمان

   ه درون ذات شماست.کآزادی واقعی  است ."  اینهستیم یکیما نیستیم، تا ما دو  ،یهست

        ۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰    تابستانیتابستانیتابستانیتابستانی    هایهایهایهای    بارانبارانبارانباران

   كنيد ستايش را خود

نه  .خدا وجود نداردکردن  ستایش به اسمرا به معنای واقعی درک کنید، چیزی وند اما اگر شما واقعا می خواهید خدا
ستایش بدهید. اگر شما بسیار عZقمند به  خداوندبه  را آن و نه شما می توانیددریافت می کند  را ستایشخداوند آن 

کنید. خدایی که در شما نیست، پس کجا است؟ اگر شما به  ستایشهستید، بهترین کار این است که خودتان را  کردن
بین شما مابین شما و خودتان؛ فاصله بین شما و خداوند است. فاصله ما می گردید،  فاصله خدا دنبال فاصله بین خود و 

فاصله بین شما و خودتان است. اگر شخصی از خودش احساس دوری کند، پس خدا از او دور شده است.  همانوند و خدا
 الهیت را به معنای واقعی درک و تجربه خواهید کرد. آنگاهبنابراین، شما به خودتان نزدیک شوید. 

         ۲۲۲۲،  شماره ،  شماره ،  شماره ،  شماره خدمتخدمتخدمتخدمت    از طریقاز طریقاز طریقاز طریق    ادوایتاادوایتاادوایتاادوایتا    ،،،،۱۹۸۷۱۹۸۷۱۹۸۷۱۹۸۷    نوامبرنوامبرنوامبرنوامبر    ،،،،بابابابابابابابا    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا    سخنرانیسخنرانیسخنرانیسخنرانی
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  دارد وجود هستي يك فقط

از آزادی یا اسارت وجود ندارد، چگونه سوالی وقتی هیچ چیز دومی 
مفاهیم آزادی و اسارت زاییده ذهن خود شما پس  بوجود می آید؟

شته خورشید وجود نداکه به ماه توجه می کنیم هستند. ما تنها زمانی 
؟ ماه می دهیم ارزش وجود نداردزمانی که خورشید  . چرا ما به ماهباشد

از خود ندارد. درخشش آن تنها به دلیل انعکاس درخششی  هیچ شکوه و
، وقتی که ما خورشید خودمان به همان نسبتاشعه های خورشید است. 

بیان  هاودا مقدس کتابمی دهیم. ارزش را نمی بینیم، به ماه ذهنمان 
بنابراین ما با اختصاص دادن  کرده است که ذهن بازتابی از ماه می باشد.

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 
 ی و غیر معنویمعنوتفاوت میان مه تفاوت ها را مشاهده می کنید مانند ه. تنها زمانی که شما با ذهن هستید، نداده ایم

 .در ذهن خلق شده اند، آزادی و اسارت، زن و مرد،... تمام دوگانگی ها دنیاییمقدس و  ،

        ۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱    تابستانیتابستانیتابستانیتابستانی    هایهایهایهای    بارانبارانبارانباران

  ناداني و  جهل

. اعتقاد به وجود و نادانی به سر می بریدجهل سرازیری وجود دارد، در  از " خود" شما تا زمانی که فکر کنید چیزی باhتر
  وجود ندارد. ذات الهیدر جهان چیزی باhتر از  چنین قدرتی زاییده ذهن شما است.

        ۹۹۹۹    ، شماره، شماره، شماره، شماره    ۳۳۳۳۳۳۳۳    جلدجلدجلدجلد    ساراتی،ساراتی،ساراتی،ساراتی،اناتانا اناتانا اناتانا اناتانا سسسس

  دهيد گسترش را هستيد يكي الهيت و شما اينكه به اعتقاد

خود را می  اینگونهذاتی خودتان منع می کنند. شما  الهیتاین مجموعه بدن، ذهن و حواس هستند که شما را از شناخت 
هنگامی که ماهیت پیچیده بدن و ذهن را درک کنید، ذات  هستید.مسبب اسارت خودتان  پوشانید. شما از طریق بدن و ذهن
 ازگسترش دهید. در خودتان کافی است این اعتقاد که شما و الهیت یکی هستید را تنها واقعی خود را تشخیص داده اید. 

 می کند. هدایت شناسی خودسمت  پرورش دهید. عشق شما را بهدر این یگانگی الهی  ایمانی استوار را طریق عشق،

که انجام می دهید، به عنوان ابزاری الهی در نظر بگیرید و بر اساس آن هر کاری  درهر جا که هستید و یا خود را در شما 
در هند) صبر کنید. تصور  معلمگوروپورنیما (روز جشن به جا آوردن مراسم ل را برای عمل کنید. hزم نیست که تمام سا

الهیت کردن  کنید که هر لحظه ای از زندگی شما برای تقدیم و تعهد به خداوند در نظر گرفته شده است. این راه تجربه
معتقد باشید  عشق به همه. شدیداخدمت به همه و . در همه زمان ها و در همه مکان ها است. این یک اصل درست است

د این یمداوم رفتارتان بر اساس این باور باشد. تنها با تمرین های مداوم می توان به طورو  وجود داردکه  الهیت در همه 
که او منبع  تقدیم نمایید چرابه الهیت آن را  کنید و لبریز از اعتماد به نفسنگرش مقدس را گسترش دهید. خود را 

 آن چه که هستیم و آن چه که داریم، می باشد. اصلی تمام

        ۸۸۸۸    شمارهشمارهشمارهشماره، ، ، ، ۳۳۳۳۳۳۳۳    ساراتی، جلدساراتی، جلدساراتی، جلدساراتی، جلد    تاناتاناتاناتاناااااسانسانسانسان
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  دارد وجود همه در خود نوع دو

ی که در ارتباط با آتما (ذات الهی) است. ودی که با ذهن مرتبط است و "خود"خ -- دو نوع خود در همه وجود دارد 
بدیل ت"خود" واقعی است. هنگامی که این "خود" به اشتباه با ذهن ربط پیدا می کند، به منیت  همانآگاهی آتما  ضمیر

شادی و رحمت خدایی تجربه می شود. آنگاه خود  می کند، می شود. وقتی که "خود" با آتما (ذات الهی) ارتباط برقرار
های مختلف نامیده شود.  است، هر چند که ممکن است با نام "یک"آگاهی کیهانی  متوجه می شود که ضمیرانفرادی 

آگاهی کیهانی را در درون خواهید داشت. بدون این  در شما از بین برود، شما ضمیر هویت شدن با بدن هموقتی که 
 های معنوی بی فایده است. ضمیر آگاهی تمام تمرین

        ۸۸۸۸    شمارهشمارهشمارهشماره    ،،،،۳۳۳۳۳۳۳۳    جلدجلدجلدجلد ساراتی،ساراتی،ساراتی،ساراتی،    تاناتاناتاناتاناااااسانسانسانسان

  "از رحمت و شادي هستم مملو، آتما (ذات الهي)همان ستم. من نيمن بدن و حواس "

احساس رنج و عذاب را  ،حواس پنجگانهآنگاه  ،که من بدن و ذهن نیستم شوید ستوارااین اعتقاد بر فقط زمانی که شما 
نیستید و  "آتما"که شما چیزی غیر از  بر روی اینمی ئتعمق دا، َکندوکاواز طریق  چنین درکی فقط. خواهند کردمتوقف 

 الهی" را تجربه کنید، امکان پذیر است. ذاتتحت هر شرایطی " و رفتهمی توانید از محدودیت های انسانی فراتر 

        ۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰    تابستانیتابستانیتابستانیتابستانی    هایهایهایهای    بارانبارانبارانباران
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ماست، مانند رابطه دریا و امواج، واقعیت شما آتما (ذات الهی) است. تنها هدف زندگی انسان تفکر در واقعیت آت
  انجام می گیرد همگی جزئی و ناچیز هستند. ی دیگری که در رابطه با اشخاص و موجودات دیگرفعالیت ها کلیه

خود که  حقیقت استدhل و قوه تجزیه و تحلیل. این هدایا را برای کشفانسان دارای دو هدیه ویژه است: قوه 
همه کشورها بر روی یک کره زمین بوجود  است به کار برید. همان حقیقت دیگران و یا حقیقت هرچیز دیگری

یک خورشید گرما می گیرند، همه چیز از یک اصل الهی الهام می گیرد و همه  و حمایت شده اند، همه ازآمده 
ها اولین شهادت وداکتاب مقدس درونی در همه یکی است.  نیروی علت درونی برانگیخته می شوند. قوSا یک ب

ر عالم خلقت و نبض برقرار  کنندS رابطه با حقیقت د انسان بر نفس و کشِف اصول اتحاد برای پیروزی دهنده
که خداوند واقعیت  اند اعZم کرده  هاودا یگانه است.

دارد خداوند همه چیز را دربر ات است. درونی تمام موجود
تجلی الهی در همه وجود  و همه چیز خداوند است. 
hمپ را در رنگها و با  قدرت  دارد مانند جریان برق که 
کند. همان خداوند در درون  ولت های مختلف روشن می 

ه و رنِگ پوست، عقیده، قبیل همه بدون در نظر گرفتن 
این  مملکت می درخشد. ،کزنده کننده و محر جریاِن

در همه hمپ ها وجود دارد.  خداوند زنده کننده و محرک
دوگانگی ها را می بینند  همه چیز است. آنان که 

کینه و  نفرت، خودخواهی  در تعصب، فریب خورده اند و
عنوان یک خانوداه ه همه را ب  هستند. عشق گمدرسر توزی

)، خود اصول آتما (ذات الهی چگونه این  الهی می بیند.
نسان نمایان می سازد؟ را در ا ما که همان عشقدر فرم پر

حمایت است که انسان را   زیربنا و بنیادی ،است! عشق
 نسان مانند کوری در جنگل تاریک ومی کند و به او قدرت  می دهد که به جلو گام بردارد. بدون عشق، ا

 هادر بیابان زندگی روشن و هدایت می کند. کتاب مقدس ودا ی است که راه انسان راوحشتناک است. عشق نور
رتا است یعنی آ -دارما یک جفت یا بهتر بگویم، دو جفت هدف. استاعZم کرده  چهار هدف برای انسان

–و جفت دوم کاما زندگی از طریق اخZقی و درست؛ وردن وسایل رفاه وآثروت یا به عبارتی بدست –انسانیت

تجربه دوگانه درد و لذت و خواستن آن  آزادی که به معنای بدست آوردن آزادی از طریق –یعنی خواسته موکشا
عشق قابل دستیابی . تمام این اهداف بوسیله می باشد بها آزادی نهایی و نه چیزی کمتر از آن گنج گران
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می آموزد به بشریت  ها. کتاب مقدس وداباشدو صلح و تعادل  . عشقی که بر مبنای حقیقت، درستکاریهستند
. کمتر کسی این درس را با گوش جان می بدست آید )درستکاریازطریق دارما (باید  ثروتبدست آوردن که 

می  هاودامقدس فقط بر روی هم انبار می شوند. کتاب درستکاری بدون رعایت اصول ثروت شنود و بنابراین 
نتیجه بشر  گیرد و در درس مورد بی توجهی قرار  می . اینگوید تنها خواسته بشر باید رسیدن به آزادی باشد

رفع تشنگی عمیق آنان را نخواهد کرد. یک  ،خود را غرق در طوفان خواسته ها می کند. برآوردن خواسته ها
 ،موجود در دنیا د؟ اضطراِب شدید و وحشت و خستگِیزندانی چگونه می تواند آرزویی بجز آزاد شدن داشته باش

  خواسته های دنیوی است. نتیجه غرق شدن در

خداوند به هر یک   ام کارهای گوناگون می باشد، هدیهقادر به انج بدن انسان که سرشار از استعدادهایی است که
ری که بین تولد و ییو متغ از دریاِی همیشه متZطم عنوان یک قایق برای گذشتنه از شماست. این بدن  باید ب

تفاده شود. تا مادامی که دارای سZمتی  بدنی و روحی کامل هستید به این مرگ، بردگی و آزادی  وجود دارد، اس
در  ید بر این وظیفه مهم آگاه شوید. که دارای  قوه تشخیص سالم هست اصلی آگاه شوید. تا مادامی مهم ووظیفه 

است که با بیماری زودی غیر قابل استفاده شود. ممکن ه به راه انداختن این قایق تامل نکنید، زیرا ممکن است ب
مستهلک شود و مجبور باشید که تمام توجه خود را صرف رسیدگی به آن کنید. به شادی غیر قابل قیاسی که 

های متغییر سامسارا بی خطر موج  هنگام رسیدن به ساحل آزادی در درونتان می جوشد، بیاندیشید. بر روی آب
اعمال را به  اشید، نتایج تمامال میوه اعمال خود نبدنبه سواری کنید. فقط یک نظاره گر و شاهد باشید. ب
هایی را که آخر و عاقبت  راهشما فقط یک وسیله هستید. خواست خداوند واگذار کنید. او انجام دهنده است، 

چیز لذایذ دنیایی فریب دهنده و نا داشته باشید،واh  های مطلوب و هدفال کنید. آنها به خیر هستند دنب
 دیسیپلین و روش هایی را کشف کرده اند که اگر آنها را دنبال کنید شما را از ای خود شناختههستند. انسان ه

تا  . آنها را بیاموزید، بکار ببندیدگونه شکست، پیروزی، از دست دادن و بدست آوردن مصون می دارند هر
 آرامشی پایدار در خود برقرار کنید.

والدین و معلمان با پشتکار کامل، داده شود و البته  مدارس توسطنی باید در خانه ها و اینگونه آموزش های ذه
معینی  جوانان نیز باید خود را با مراقبه و ذکر نام خداوند برای این تمرینات آماده سازند. در هر خانه باید وقت

اید در کنار های روحانی و ذکر نام خدا در نظر گرفته شود. والدین و بچه ها ب کتاب در صبح و شب برای خواندِن
می توان چند دقیقه  واقع تمامی اوقات انسان باید وقف خدا باشد. در ابتداهم در تجلیل خداوند آواز بخوانند. در 

اختصاص داد. بتدریج وقتی که شیرینی این کار به قلب  آن شکوهدر روز را برای ستایش شکوه خداوند و عمق 
و بیشتر و بیشتر احساس رضایت می کنید. هدف زندگی،  شما نشست، بیشتر و بیشتر وقت صرِف آن می کنید

زندگی کردن در خداوند است. این حِق همه انسان هاست که به این کمال مبارک دست یابند. شما حقیقت 
 انسانیتمرحله از چقدر هم که هر  هستید، هستید، این باور را از دست ندهید، خود را کم َمشمارید. شما الهی

 .تنزل کنیدن تر پایی و یا حتی یوانیحمرحله به 
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همه را در عشق سهیم کنید. چگونه می توان به یک شخص کمتر از دیگری  عشق را در خود گسترش دهید،
تنفر جوانه می زند و  یه و اساس الهیت را از یاد ببرید،عشق داد زمانی که هر دو مانند خودتان هستند؟  اگر پا

عشق جوانه می زند و صلح مانند  و یا آتما (ذات الهی) را  در همه ببینید، ُکZَهِک حسادت باز می شود. اگر خود
  لی عشق هستید. ... شبنم فرود می آید. شما تج

mلو باشم. درخشِش روز عشق را در قلب های شما روشن کنم و نظاره گِر من آمده ام تا شعلZمن  افزون آن ت
صحبت کنم. من نیامده ام تا برای فرقه و عقیده خاصی  نیامده ام تا در مورد دین بخصوصی مانند دین هندو

تبلیغ کنم، من برای جمع آوری پیرو و برای هیچ خط مشی خاصی نیامده ام. نقشه ای برای جلِب گروه و یا 
ُامتی هم  ندارم. من آمده ام تا در مورد این ایمان واحد و همگانی، این اصل  الهیت، این راه عشق، این 

  به عشق برایتان بگویم. ن وظیفه عشق و این تعهدق، ایدرستکاری در عش

بال نکردِن لذایذ و دن تمام  مذاهب، یک اصل را تعلیم می دهند، و آن با افکار نرفتن، از بین بردِن غرور و منیت
ر چگونه خودستایی و غرور را در خود از بین ببرند، باو پوچ دنیوی است. هر مذهبی به انسان ها می آموزد که

د، د، تمام مذاهب یک خدا را تجلیل می کنننفقط توسط یک خدا به هیجان در می آی شته باشند که قلب هادا
د. بهترین نوع ستایش خداوند از طریق نبه یک خدا تعلق دار تمام اسامی خداوند در زبان ها و فرم های مختلف

  مام قلب ها ریشه کند. عشق است و این پیغامی است که من آورده ام. پیغامی که امیدوارم در ت

مفید ترین  را گسترش دهید که این باhترین وعشق را در خود پرورش دهید، با عشق زندگی کنید و عشق 
ه یاد می آورید شکوه، شفقت و حضور او را ب ی که نام خدا را در حالیکه عظمت،تمرین برای رستگاریست. هنگام

شاخه هایش  عمیقتر می رویند، عشق در شما گسترش پیدا می کند، ریشه های آن عمیقتر و ذکر می کنید،
وطن و بیگانگان باشند. هر اسمی دوست و دشمن، هم پناهگاهی لطیف برای تا آنقدر به اطراف گسترده می شوند

روز که با روشنایی  اب کنید و هرتخاب کنید، هر فرمی از او را انتخرا که به دلتان می نشیند ان از خداوند
خورشید تابان بیدار می شوید، نام خدا را ذکر کنید و بر روی فرمی که انتخاب کرده اید مدیتیشن کنید. آن اسم 

عنوان همدم و هادی و نگهبان خود یاد کنید. در پایان روز سپاسگزاری و ه و فرم را در کارهای روزمره تان ب
شما و پشت شما در  ما، در کنار شما، با شما، روبروینام  برای بودن در شقدردانی خود را با تعظیم به آن فرم و 

  نخواهید خورد. اگراین روش را دنبال کنید هیچگاه شکستابراز کنید.  ،تمام طول روز

        ۶۶۶۶    جلدجلدجلدجلد    ،،،،کندکندکندکند    میمیمیمی    صحبتصحبتصحبتصحبت    سایسایسایسای    ساتیاساتیاساتیاساتیا
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