دعای ساتیام
هب انم خدا وند بخشنده و مهربان
خداوند مهربان ،هستیِ تمامی ،وجودِ یکتا
در جایی که دوگانگی است ،بگذار یکتاییِ حقیقت را ببینم
در جایی که ترس و وحشت است ،بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببینم
در جایی که نگرانی و پریشانی است ،بگذار فقط آن یگانه را ببینم ،آن یگانه هستی
در جایی که عشق احساس می شود ،بگذار عشق بیکران خداوند را ببینم
در جایی که کسالت ،ضعف و ناتوانی است ،بگذار چشمانم فقط حضور ،همه جا حاضر و تنها قدرت را ببیند
در تمام افکارم ،در تمام گفتارم و در یکایک کردارم ،بگذار وجودم فقط به یگانگیِ خداوند و یا به یگانگیِ هستی
شهادت بدهد
فقط یگانه ،فقط خداوند ،فقط هستی

آمین

عشق الهی
در این دریای بیکرانِ عشق الهی ،سواالت بلعیده می شوند ،آینده ای وجود ندارد ،راه و مسیری نیست ،فقط مانند برگی می ماند
که آزاد و رها ،سبکبال و بی خیال در این دریای بی انتها خود را تسلیم می کند ،بدون این که از خود سوالی کند که به کجا
می روم ،کی و چگونه به آنجا می رسم و آیا چه کسی به من کمک خواهد کرد .این عشق تسلی بخش است ،چشمه ی انرژی
است و شفا دهنده است .هیچ چیزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نیست.
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بارِ چمدان
خود را کم
کنید
زندگی مانندد سدفری الدوالنی در قطدار اسدت .در سدفر زنددگی چمددانهایی کده بدا خدود حمدل مدی کنیدد را
کاهش دهید .به یاد داشته باشید :آنچه "شما" نیستید ،چمدان است!
شددما بدددن نیسددتید .پددس بدددن بخشددی از چمدددان اسددت .نهددن ،حددواس پددنا گاندده ،عقددل وهددو  ،تصددورات،
خواسدته هدا ،نقشدده هدا و برنامدده هدا ،تعصدبات ،نارضددایتی هدا ،پریشددانی هدا ،همده و همدده قسدمتی از چمدددان
هستند .برای ایدن کده سدفرتان را سدبک تدر ،امدن تدر و راحدت تدر کنیدد ،بایدد هدر چده زودتدر از شدر آن هدا
خالص شوید.
ایددن درس را از بزرگددانی کدده سدداده و فددروتن هسددتند بیاموزیددد .آن هددا بزرگددانی هسددتند کدده بای دد آن هددا را
تحسین کرده و دنبال کنید .آن ها کسدانی هسدتند کده وقتدی مدی میرندد ،برایشدان اشدک مدی ریزیدد .انسدان
هایی هم هسدتند کده وقتدی سدر راهتدان قدرار مدی گیرندد ،اشدکتان را در مدی آورندد .آن هدا کسدانی هسدتند
که باید از آن ها دوری کرد.
ساتیا سای بابا
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تع
م
ق
الهامی از نازنین سوال 93

ساتیام :رب روی این سوال تعمق کنید و رد جلسه اهی اتن آن را مو ش کافی کرده و راجع هب آن صحبت کنید.
سوال :ای نازنین ،لطفا یك بار دیگر به ما بگویید که بهترین راه "بودن" چیست؟
جواب :نخست فقط "باشید" سپس به اندازه ی درکی که از "حقیقت" دارید ،این و یا آن باشید .در درجه اول
بدانید که شما در این صحنهی دنیا فقط نقشی را بازی میکنید و بعد البق این درك عمل کنید .ابتدا پی ببرید
که شما صرفاً در خواب هستید ،آنگاه با بیداری به این حقیقت قادر خواهید بود که تصاویر زندگی را عوض کنید
مانند وقتی که در خواب شب متوجه میشوید که در خواب هستید و خواب میبینید ،در آن موقع با ارادهی خود
قادر خواهید بود که یا از خواب بیدار شوید و یا در آن با آگاهی شرکت کنید و یا حتی آن رویا را به میل خود
تغییر دهید ،البته ا گر در آن زمان شما دیگر میلی به تغییر دادن این تصاویر داشته باشید .ابتدا "خود" را
بشناسید که در حقیقت چه هستید سپس البق درك آن رفتار کنید .فقط بیاموزید که "باشید" .آنجایی که
همیشه کامل هستید .همانی باشید که واقعاً "هستید" ،همیشه راضی ،خوشحال و قانع! این چیزی است که شما
"هستید" .در آرامش و سکوت سکنا کنید .همانطور که به زندگی خود ادامه میدهید چشم درون خود را تمرکز
دهید به "هستی"" ،بودن مطلق" ،همیشه جاودان ،تغییر ناپذیر ،در برگیرنده همه چیز و در واقع همان "خود".
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توهم
توهم ،توهم ،خودت را عریان کن تا بتوانم
معشوقم را ببینم
همانگونه که آمدی ،همانگونه هم خواهی رفت
به حال من چه تاثیری دارد؟
من جاودانه هستم
هستیِ بی انتها
هرگز متولد نشده ام
و هرگز نمی میرم
من همزیستی ام با تو تمام است
دیگر نمیتوانی توجه مرا جلب
کنی و مرا به وجود داشتنت
متقاعد کنی
تو هرگز نتوانستی مرا متوقف کنی
من در بازارهای بسیاری بوده ام
همه ی آن ها در یک چیز مشترکند ،که به من نشان
دهند دقیقا چه کسی نیستم
و مرسی برای آن
اهلل مالک
ساتیام ،رینو 12 ،نوامبر 1222
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گردهمایی با ساتیام

چمدان
11/22/12
این دی وی دی شامل مدیتیشن اعتماد و استاپ می باشد.

ساتیام :امشب می خواهیم راجع به چمدان صحبت کنیم .می خواهیم بدانیم که کدام چمدان را برداریم و کدام
یک را زمین بگذاریم.
ساتیام در حالی که می خندد می گوید :من هم به اندازه ی شما در مورد موضوع بحث امروزمان متعجب هستم.
وقتی ما وارد دروازه ی خودشناسی ،خداشناسی ،بهشت درون و یا هر چیزِ دیگری که مایلید آن را بنامید می
شویم ،دیگر چمدان اهمیتی ندارد .احتماال ما بسیار بسیار سبک خواهیم بود و به همین دلیل اگر بار اضافه ای را
با خود حمل کنیم ،باال رفتن و پیمودن راه ،کار دشواری خواهد شد .حتی غیر ممکن است که در این راه بتوانیم
چمدان ها را با خود حمل کنیم.
امشب می خواهیم راجع به چمدان صحبت کنیم .بدانید که این چمدان های
نامرئی همان چمدان های سنگین وزن هستند .باالخره این چمدانی که از آن
صحبت می کنیم ،چیست؟ چمدان وقتی به وجود می آید که ما حواس خود را
به بیرون می فرستیم در حالی که اصال چنین کاری ضرورت ندارد .وقتی چشم
ها بیش از اندازه ببینن د ،گو

ها بیش از حد بشنوند ،زبان زیاد سخن بگوید و

پاها شما را به مکان های بسیاری ببرد ،االالعات بی شماری برایتان می آورند
که من به آن ها چمدان می گویم و این چمدان جدید هم به چمدان هایی که
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در گذشته جمع آوری کرده ایم می پیوندد .این چمدان ها چیزهایی هستند که ما یا از آن ها وحشت داریم یا
عاشق آن ها هستیم و یا از آن ها متنفریم .این چمدان ها درهیچ شرایطی قادر نخواهند بود ما را به ماورای نهن
ببرند.
بنابراین امشب زمان آن فرا رسیده که فقط در مورد یکی از جنبه های این چمدان با شما صحبت کنم.
همانطور که می دانیم همه ی ما داستان هایی داریم که یک شروع ،یک میانه و یک پایانی دارد .برخی از داستان
ها بسیار عجیب و غریبند و بعضی دیگر بسیار معمولی و پیش پا افتاده ،اما همه ی آن ها با هم متفاوتند .به
مجرد آن که بپذیریم زندگی ما هم داستانی دارد ،خود را در گذشته ،حال و آینده محدود کرده ایم و دیگر بی
خانمان نیستیم .وقتی می گویم بی خانمان ،منظورم دقیقا برعکس درکی است که شما از این کلمه دارید .در این
جا بی خانمان کسی است که رها و آزاد است .بنابراین اغلب ما ،بخصوص در کشورهای پیشرفته ،توجه خاصی به
زمان می کنیم و زمان برایمان بسیار با اهمیت است .یکی از چیزهایی که تولید چمدان های بسیار می کند،
آویزان شدن به داستان های گذشته یمان است" .من داستان غم انگیزی دارم ،بیایید و به داستان من گو
دهید"" ،داستان من معنوی است بیایید می خواهم درباره ی آن با شما صحبت کنم"" ،داستان زندگی من در
مورد ازدواجی شکست خورده است .من ن یاز دارم با کسی گفتگو کنم"" ،داستان من در مورد مادرم است و
بالهایی که او بر سرم آورده .احتیاج دارم در مورد آن با شما صحبت کنم".
این داستان ها زنجیری بر گردنمان است چرا که یادآوری این داستان ها یعنی باور کردن دنیا ،و هر چه بیشتر
دنیا را باور داشته باشید آزادیتان کمتر خواهد بود .ما خودمان را اینگونه با آن داستان ها هم هویت می کنیم .من
می دانم که شما این ها را می دانید اما همیشه تاکید بر این موضوع خوشایند و دلپذیر است و باعث می شود که
ما بار دیگر گول نخوریم.
بنابراین وقتی در فضای خودشناسی و خودکاوی هستیم ،گذشته ابدا معنایی ندارد چرا که ما دیگر خود را با
داستان های گذشته یمان ،هم هویت نمی کنیم.
برخی از شما داستان های بسیاری با خود حمل می کنید .بعضی از داستان ها غمناک و برخی دیگر بسیار شاد
هستند .اما شما آن داستان ها نیستید .این داستان ها فقط در زندگی شما آشکار شده اند .من انگشت پایم
نیستم (ساتیام در اینجا به انگشت پای شکسته خود اشاره می کند ).انگشت پا همانطوری که شکست ،همانطور
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هم جو

می خورد .آیا من دردی تجربه کردم؟ خیر .اما انگشت پا همان

عکس العملی را انجام داد که در این موقعیت تصادف انجام می گیرد.
بنابراین در "خانه" که محراب درون ماست ،هیا جایی برای چمدان وجود
ندارد .چرا؟ برای آن که اگر شما چمدانی به آنجا ببرید دیگر آنجا "خانه"
نیست و ما دوباره در نهن به سر می بریم .این موضوع بسیار پیچیده و در
عین حال بسیار ظریف است .به محض شنیدن حقیقت این مطلب ،آن گفته،
در نهن ما محو خواهد شد.
به عبارت دیگر هر بار که ما فکر می کنیم ،حتی اگر آن فکر معنوی باشد ،در واقع باور کرده ایم که ما بدن و
نهن هستیم .وقتی در زندگی با افکار نرویم و در عمق سکوت غواله ور باشیم ،در "خانه" بودنِ حقیقی است.
سکوتِ حقیقی ،در خانه است.
آیا تا این جای کار ،قبل از آن که به چمدانهای آینده بپردازیم ،درباره ی مطلبی که تا اآلن راجع به آن صحبت
کرده ایم سوالی ندارید؟ چه تعدادی از شما حقیقتا با خود چمدان حمل می کنید؟
هر زمان که ما به ساختن ،پروراندن و توضیح دادنِ داستان هایمان پافشاری نکنیم ،داستان ها کمرنگ خواهند
شد .مانند این است که شما فیلمی در گنجه ای بگذارید و مدت ها از آن استفاده نکنید و پس از زمانی الوالنی
آن را بیرون آورید و متوجه شوید که دیگر آن فیلم کیفیت قبلی خود را ندارد و تقریبا پاک شده است .هر بار که
شما آن فیلم را دوباره بیرون بکشید ،چه بخواهید میزان بدبختیتان را به خودتان یادآوری کنید ،یا نشان دهید
که چقدر زندگی شما قربانی شده است و یا چه داستان های زیبا و حیرت انگیزی داشته باشید ،به هر حال در
حال تازه کردن خاالراتی هستید که اصال نباید حضور داشته باشند.
برای چنین شرایطی انواع و اقسام قرص ها وجود دارد و مکان های بسیار زیادی هستند که شما می توانید به
آنجا مراجعه کنید .در چنین مکان هایی شما را روی کاناپه ای می نشانند و از شما سوال های زیادی می پرسند
که ممکن است به وضعیتتان هم کمک شود .اما بهتر نیست راهی را یاد گرفت که همه ی آن خاالرات ،دیگر
یادآوری نشوند تا جایی که حتی خودتان هم وجود آن ها را فرامو

کنید .مثال اگر کسی به شما بگوید که آیا

این تو بودی که فالن اتفاق برایش افتاده است؟ شما در جواب بگویید" :نه فکر نمی کنم".
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این درست مانند وقتی است که من به خانه ب رادرم می روم ،او همه چیز را در مورد دوران کودکیمان به خاالر
می آورد و وقتی من آن ها را به یاد نمی آورم عصبانی می شود ،واقعا انگار که من را بی هو

کرده اند و چیزی

به خاالرم نمی آید .همه چیز انتخابی است ،من سعی نمی کردم که از آن خاالرات اجتناب کنم و نمی گویم که
شما هم از خاالراتتان اجتناب کنید ،بلکه می گویم خودشناسیِ جدید به مراتب عظیم تر از بردگی قدیم است.
بنابراین چگونه می توان از شر چمدانها خالص شد؟ با اقامت گزیدن در مکان واال .یعنی هر بار که این غذاهای
لذیذ و سمی را البق عادت دوباره بیرون آوردیم ،خود را به سکوی باالتر یگانگی ،خلوص و الهیت ارتقاء دهیم .در
یکی از عکس های یوگاناندا دیده می شود که او چشمانش را به باال دوخته است ،این یک رو
یکی دیگر از رو

است.

ها که در اینجا هم انجام داده ایم ،استاپ کردن است .به محض آن که داستان ها به نهنتان

می آیند یا وقتی داستان خود را با دیگری مقایسه می کنید و به نتیجه ای می رسید ،همان جا فقط استاپ
کنید .سعی نکنید که استاپ کنید ،به خودتان فشار نیاورید که استاپ کنید ،فقط استاپ کنید .منظور من از
استاپ این نیست که بنشینید و مدیتیشن کنید .منظور من اصال چنین چیزی نیست .هر اخباری که دارید در
مقابل آن اِستاپ کنید ،یعنی تمرکز خود را به الرف ناحیه ی قلب بدهید .این دو رو
سکوت کردن خیلی کارگر هستند .ممکن است شما هم رو

که توضیح دادم برای

های مخصوص خودتان را پیدا کنید که حتی از این

ها هم بهتر باشند.
حال چه تعداد از ما عادت داریم نگران آینده باشیم و در این مورد چه کاری
می توان انجام داد؟ برای آن هم می توان از مدیتیشن اعتماد که در اینجا هم
گفته شد ،استفاده کرد .قبل از آن که ما به عنوان انسان در این فرم متولد
شویم ،قولی در قلبمان به ارمغان گذاشته اند که به اندازه ی میزان آرامش مان
در "خود" ،از همه چیز ما مراقبت خواهد شد ،از همه چیز!
هر چه بیشتر افکارتان را بخوانید به همان اندازه هم این قول در درون ما نهفته
و خفته خواهد ماند .این قول به جای آن که راننده ی ماشین باشد ،به عنوان
مسافر صندلی عقب نشسته است.
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ما در خانواده هایی زاده شده ایم که هیچ چیز راجع به این قول نمی دانستند و
این خانوادها ما را به الرف آینده سوق دادند و به ما گفتند زندگی موفقی برای
خودت بساز ،برای بدست آوردن این هدف به سختی بکو

و تقال کن و  ...این

چنین است که داستان ها بر روی صفحه ی سفید هستی مان رسم می شوند و
این داستان ها رفته رفته آنچنان زیاد می شوند که ما قول را کامال به فراموشی
رها می کنیم.
بنابراین مدیتیشن اعتماد برای چمدان های آینده یمان می باشد .فقط به
قولی که به شما داده شده است اعتماد کنید .ابتدا آن را برای خودتان تجربه کنید و اگر قولی آنجا نبود ،نزد من
بیایید و بگویید حرف هایت اشتباه بوده اند.
حال بگویید چند نفر از شما مدیتیشن اعتماد را انجام داده است؟ می دانم که امشب افراد همیشگی حضور
ندارند.
شما آن را هر مدلی که می خواهید بدوزید .کارِ آسانی نیست اما از فعالیت و ژیمناستیک نهن که ما به آن عادت
کرده ایم آسان تر است .معنویت ،یک حالت یا وضعیت نیست ،دانش و علم نیست ،حتی خرد هم نیست.
معنویت ،هنر زندگی کردن است .زیرا وقتی بدنمان را ترک می کنیم ،همانیم که هستیم .بنابراین از ابتدای تولد
تا لحظه ی مرگ ،همه ی کوشش ها یا بهتر بگویم سعی و کوشش های تصوری ،برای رسیدن از نقطه "آ" به
نقطه ی "ب" می باشد.
آزادی ،آزادی ،آزادی .من آدم های سرگردانی را دیده ام که هیچ چیز با خود حمل نمی کنند اما مقدارِ زیادی
چمدان در نهنشان انباشته کرده اند .اما خودم شخصا کسی را می شناسم که همه چیز دارد اما در واقع هیچ
چیز با خود حمل نمی کند .واقعا هیچ چیزی.
بنابراین ،این الور نیست که بتوان با نداشتن تلویزیون ،تارک دنیا شد .آیا ما چمدان های گذشته ،حال ،آینده و
داستان های زندگی مان را با خود حمل می کنیم؟ اگر حمل نمی کنیم پس آزاد هستیم .وقتی آن ها را حمل
نمی کنیم دیگر مهم نیست که ثروت ما چیست و یا چه چیزهایی نداریم .همه ی ما می دانیم که من چیز
جدیدی نمی گویم.
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"هنر زندگی کردن" در هنگام تولد به ما داده نشد .اگر در بدو تولد این ابزارها به ما داده می شدند اینهمه در
زندگی به زانو در نمی آمدیم و در چنین دردسرها و دام هایی نمی افتادیم.
بنابراین در آن زمان هیچ دستورالعملی وجود نداشته ،در حالیکه به نوع خفته همیشه بوده ،فقط نکته در این
است که تعداد بسیار زیادی از مردم ،از هنر زندگی کردن هیچگونه االالعی نداشتند تا بتوانند آن را به دیگران
منتقل کنند.
بنابراین استاپ کردن ،که من آن را مدیتیشن استاپ می نامم ،ابدا مدیتیشن نیست" ،هنر زندگی کردن" است.
مدیتیشن اعتماد ،برای اصالح ت فکرات و باورهای قدیمی بسیار خوب است تا جایی که دیگر احتیاجی به آن نوع
فکر کردن نباشد .زیرا در داخل ،مرکزی وجود دارد که کار

بی نقص و کامل است .با نیروی نهن و قدرت بدنی

نمی توانیم هیچ چیز را از آن چه هست ،بهتر کنیم .بنابراین ،معنی واقعیِ "ساکت و آگاه با " همین است .از
چه چیز آگاه با ؟ این که فقط خونسرد با  ،فقط خونسرد با  ،فقط
خونسرد با !
دلیل حضور من در اینجا ،فقط "هنر زندگی کردن" است که در الی سال
ها خود را نشان داده است ،بدون آن که من هیچگونه دخالتی در آن داشته
باشم .بار دیگر می گویم :ما نمی توانیم به خداوند فردیت دهیم .اگر چنین
کاری کنیم خداوند حقیقی را با خود نداریم .الهیت ،کار الهیت را انجام می
دهد .انجام دهنده ی کار ،کار خود

را می کند و فکر کننده هم فکر می

کند .این تفکر را که ما به عنوان یک فرد ،خداوند هستیم ،ترک کنیم .ما در غالب فرد ،خداوند نیستیم .تا وقتی که فکر
کنیم ما به عنوان فردیت خداوند هستیم ،چه اینجا نشسته باشیم و چه آنجا ،خداوند را نشناخته ایم .دلیلش هم این
است ،تا وقتی که ما دیگر نتوانیم فردیت مان را ببینیم ،نمی توانیم تمامیت را ببینیم زیرا فردیت جدایست.
بسیاری از افراد می گویند که ما خداوند را در همه می بینیم ،من از آن ها می پرسم ،واقعا او را در همه می
بینید؟ بسیار خوب! اما اگر آن ها حقیقت را بدانند این تصویر محو خواهد شد و تنها چیزی که باقی می ماند
همان پرتقالی است که دفعه ی قبل ،راجع به آن با شما صحبت کردم(.منظور پرتقال است که نمی تواند مزه ی
خود

را بچشد).
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من به شما چندین راهکار می دهم که از الریقشان می توانید از آنچه نیستید پرده برداری کنید .هر بار که ما
بین باید یا نباید ،انجام دهم یا انجام ندهم ،می خواهم یا نمی خواهم ،باال و پایین می شویم و یا در االکلنگ بی
تصمیمی یا قضاوت گیر می کنیم ،در واقع در دوگانگی به سر می بریم؛ به همین سادگی .بنابراین اگر فهمیدیم
که در دوگانگی زندگی می کنیم ،آن را رها کنیم و در این صورت چمدان خود به خود برای همیشه از میان می
رود .خواهیم فهمید همان نهنی که همه ی این االالعات را از الریق احساساتمان جمع آوری کرده است ،به ما
کمک خواهد کرد که آن را تُف کنیم و به بیرون اندازیم .همین نهنی که به جمع آوری االالعات عادت کرده و با
هر حرکت و حالتی همگام می شد ،اکنون دیگر به جاده ای برای آگاهی تبدیل می شود.
بنابراین وقتی ما می گوییم که الزم است تا ساده تر زندگی کنیم ،افرادی با عجله ماشین و لباس های خود را می
فروشند و غذاهای ساده می خورند که البته خیلی هم عالی است .اما ساده زندگی کردن ،هنر درک کردنِ این است
که بدانیم می توانیم در مرکز وجود یا هستی خودمان در آرامش باشیم و همه چیز را از آنجا شروع کنیم.
آیا کسی می تواند بگوید مسکن گزیدن در مکان یا جایگاه واال چیست؟
خانمی می گوید" :نور سفید"
ساتیام :نور سفید؟ آیا کسی نظر دیگری دارد؟
خانم دیگری می گوید" :واالترین حقیقت"
ساتیام :بسیار خوب .ببینید همه ی این ها یک مفهوم تصوری است .واقعا واالترین حقیقت چیست؟
همان خانم می گوید :فقط همان حقیقت است .هیچگونه نقابی از اما و اگر ،االراف آن وجود ندارد .فقط حقیقت
است.
ساتیام :بسیار خوب.
خانمی که در جواب سوال ساتیام ،به نور سفید اشاره کرده بود ،می گوید :وقتی شما به ما می گویید "ساکت و
آگاه با " و به عمق جایگاه خودت برو و ما هیچ چیز و هیچ کس نیستیم ،از نظر من این کارها اقامت گزیدن در
مکان واالست.
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ساتیام ادامه می دهد :بله .چیزی که یکی از شما در مورد واالترین مکان به آن اشاره کرد ،کامال درست است.
دلیل آن که من این قدر با شور و هیجان از او پرسیدم ،آن بود که می خواستم آن را موشکافی کند .بله هر چه
در این شکوفایی آگاهی ،آشغال های بیشتری دور ریخته شود ( ......ساتیام در اینجا جمله ا

را ناتمام می گذارد).

این واقعا زیباست زیرا شما نمی توانید چیزی را تجربه کنید که در آگاهیتان نقش نبسته باشد .اگر ضمیر آگاهی
شما بعضی چیزها را به عنوان یک داستان نبیند ،آنگاه آن داستان در همان لحظه خاتمه خواهد یافت.
شخصی در مورد وجدان سوال کرد.
ساتیام :وجدان با صدای درون متفاوت است .وجدان ،مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست .باید و نبایدها خیلی
خوب هستند اما صدای درون نیستند .معلمم به من گفت :به صدای درونت گو

بده .صدای درون قضاوت

کردن نیست ،صدای درون هیچ نهنیتی از قضاوت ندارد .این سکون و تکان نخوردن است که شما را می بلعد و
در آن سکون ،همه جا حاضر ،تمام آگاه و تمام قدرت حضور دارد .حال ،می توان گفت که وجدان من راحت
است .در واقع یعنی من انجام دهنده ی خوبی هستم ،من کارم را انجام داده ام ،من به کسی کمک کرده ام تا به
آن الرف خیابان برود و بعد برای مادرم غذا پخته ام .حاال دیگر وجدانم راحت است .این نشان دهنده ی خلوص
در عمل است ،اما هیچ ارتباالی به الهیت ندارد و می گویم اگر شما امروز از وجدان خوبی برخوردار نبودید ،فکر
نمی کنم به الرف الهیت کشیده و جذب می شدید .در آن صورت احتماال همه ی ما اسلحه داشتیم و مشغول
صدمه زدن به یکدیگر بودیم.
شخصی از من پرسید تفاوت بین علوم ماورایی با درک مستقیم از ندای درونی چیست؟ من در پاسخ گفتم وقتی
شما دیگر هیچگونه عالقه ای به دانستن نداشته باشید ،وقتی شما در مرکز هستی خودتان اقامت گزینید ،آن گاه
آگاهی بر شما وارد می شود ،این الهیت است .زمانی که شما به جای این کار به شناخت روان و دانش روان
شناختی بپردازید ،واقعا در نهن و در کشمکش های نهنی به سر می برید .حتی اگر گذشته ،حال و آینده ی
کسی را هم بدانید ،هنوز همه چیز در سطح تصویر است ،هنوز همه چیز در مورد محدودیت است .والسالم این
محدودیت است!
البد برای آنها مفید است .من آن ها را قضاوت نمی کنم بلکه فقط برای کسانی که در این جا حضور دارند می
گویم که این کارها یک تله و دام است .آنچه ما واقعا می خواهیم ،بیداری است .بیداری خود به خود اتفاق می
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افتد و به زور انجام نمی شود .شما فقط از شر اتاق به هم ریخته نجات پیدا می کنید و آنچه باقی می ماند
پرتقالی پوست کنده است.
یکی از شما گفت اقامت گزیدن در مکان واال یعنی مقیم شدن در نور .بسیار خوب ،اقامت گزیدن در نور! خوب
که چه!؟
ساتیام در حالی که خانمی را نشان می دهد می گوید :از نظر من ،وقتی چنین چیزی گفته می شود موشکافی
نیست .این موشکافی باید تجربه ی خودمان باشد و باید تبدیل به تمرینمان شود.
حال این چیزی است که امشب می خواهیم انجام دهیم .ما یک دوره تمرین های اعتماد انجام خواهیم داد.
من نمی خواهم نام آن را مدیتیشن بنامم .زیرا لزومی نمی بینم که چشمانمان بسته باشد .فقط باید حواسمان
جمع و تیز باشد .رو

مورد عالقه ی من برای توضیح این است:

راحت می نشینید و لزومی ندارد که در وضعیت خاصی قرار بگیرید زیرا شما
می خواهید در هر شرایطی آن را انجام دهید ،حتی هنگامی که در حال
رانندگی یا خرید هستید .هنگامی که نهن فعال می شود و افکار می آیند ،به
قول درونتان رجوع کنید که می گوید "من اینجا هستم تا در این تصویر از
همه چیز شما مواظبت کنم ،از همه چیزتان .به من اتکا کنید .تکیه یتان بر
من باشد"  .ما فقط در اعتماد به این قول ،چند دقیقه ای را در آرامش می
گذرانیم.

بعد از چند دقیقه ساتیام ادامه می دهد :وقتی چگونگی انجام این تمرین را یاد گرفتید متوجه خواهید شد که
این تمرین ،چیزهای زیادی را از میان برداشته و از بین می برد .زیبایی در این است که در این تمرین دو هدیه
به ارمغان گذاشته شده است .یکی شما را از شر چمدان راحت می کند و دیگری آرامش و صلح را جایگزین
چمدانتان می کند .پس این الور نیست که شما را بالتکلیف بگذارد ،فقط البیعت حقیقی و اصلی خودتان را
02
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جایگزین افکار می کند .هر چه ما به البیعت خودمان نزدیکتر شویم ،صلح و آرامشمان بیشتر می شود .آنجا
جایی است که "خانه" است.
بنابراین باید در مورد احساسات ،بی خانمان باشیم اما بسیار خوب است که در مورد قلبمان با تمام وجود در
"خانه" بوده و حضور داشته باشیم.
ساتیام از یکی از آقایان حاضر در کالس می پرسد برای شما چگونه بوده است؟
او پاسخ می دهد :تمرکز اصلی بر روی اعتماد بود .مانند گفته خودتان که می گوید :به من تکیه کن و اعتماد
داشته با  .وقتی کاری را که شما گفتید انجام دادم ،برایم مانند صفحات کتابی بود که در حال پاره شدن و
افتادن است.
ساتیام ادامه می دهد :بله ،بله و زیبایی ا

در این است که روزی همه ی این سخنان هم خواهند ریخت.

هیچگونه االالعات و دانشی نیاز نیست به "خانه" وارد شود .با وجودی که این حرف ها در حال حاضر الزم
هستند ،روزی خواهد رسید که حتی این صفحه هم از این کتاب کنده خواهد شد .وقتی به الور کامل در این
حقیقت پا گرفتید ،به سادگی و خود به خود این صفحه هم از این کتاب جدا خواهد شد.
ساتیام از یکی از خانم های کالس می پرسد :برای شما چطور بود؟
آن خانم از اولین تجربه ای که در مدیتیشن اعتماد داشته است ،صحبت می کند و توضیح می دهد که چقدر
این مدیتیشن برای او آرامش و آسایش آورده است .اکنون در این اعتماد زندگی می کند.
ساتیام :فوق العاده نیست که این مدیتیشن شما را جایی می برد که حتی نمی توانید تصاویر را ببینید؟ چیزی
که شما گفتید دقیقا همان چیزی است که من کمی قبل به یکی از شما گفتم .کار به جایی خواهد رسید که
حتی به خاالر نمی آورید که چنین چیزهایی را قبال داشته اید.
آقایی می پرسد :زمانی که مدیتیشن اعتماد را شروع کردیم ،یادم می آید شما تعریف کردید که در هوای بسیار
سردی بر قله ی کوهی بلند بودید و اعتماد کردید که سردتان نشود .اگر شما بتوانید تصور کنید که به هیچ
کمک بیرونی نیازمند نیستید دیگر به آتشی نیاز ندارید که شما را گرم کند.
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ساتیام :کامال درست است .من شنیده ام یوگی هایی در هیمالیا هستند که در سرمایی که برای اغلب مردم قابل
تحمل نیست برهنه و عریانند .این نیست که نهنتان را در وضعیت خاصی قرار دهید بلکه این نزدیک بودنِ
هرچه بیشتر به البیعت وجودتان است .خیلی از افراد ممکن است این کار را برای پیشنهادی که به ایشان داده
شده یا به خاالر نشان دادن اراده یشان انجام دهند .ما اینجا در مورد چنین موضوعاتی صحبت نمی کنیم بلکه در
مورد بیرون ریختن چیزها سخن می گوییم تا اینکه به البیعت آن کسی که حقیقتا هستیم ،نزدیکتر شویم .در
آن مرحله ،شما دیگر البیعتتان را درک کرده اید.
خانمی می گوید :در این صورت شما برای مدتی واقعا در اعتماد هستید ،در یک اعتماد واقعی .نهن من بسیار
فعال است ،بنابراین هر چه قدر دلواپسی ها و اضطراب ها به سراغم می آیند ،من فقط اعتماد می کنم و در الول
زمان این تبدیل به یک اعتماد البیعی شده که همواره از من مراقبت کرده است.
ساتیام :البته نه همیشه .بعضی افراد با این آگاهی به دنیا می آیند .برخی دیگر آن را می اللبند و به دست می
آورند .برخی دیگر دیرتر آن را به دست می آورند .ما در مورد هنر زندگی کردن صحبت می کنیم.
بسیاری از مردم تصور می کنند که زندگیشان در دستان خودشان می باشد بدون آن که بدانند اصال چنین
چیزی نیست .زندگی ،آنچه را که باید انجام دهد ،انجام می دهد .درست مانند خورشید که می درخشد زیرا
البیعت آن درخشیدن است.
بنابراین ما سعی می کنیم فقط یک سایه را در کنترل خود درآوریم و تعجب
زده می شویم که چرا نمی توانیم آن را تصاحب کنیم یا تغییر دهیم تا
اوضاع کمی بهتر شود.
بنابراین این ها راه هایی هستند برای آن دسته از شما که می خواهند آنچه
که در اینجا می شنوند را پیاده کنند و اگر به دلتان نمی نشیند آن را دور
بیاندازید.
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ساتیام خطاب به یکی از حاضران در کالس می گوید :همانطور که شما گفتید ،آن دسته از افرادی که یکی از
راهکارها را برمی دارند ،با آن می دوند و تمرین می کنند ،آن را از آنِ خود کرده و از آن بهره می گیرند ،بسیار
خوشبخت هستند.
شخصی پرسید :من این را می فهمم ولی دلم می خواهد دوباره بشنوم .چه موقع ما راجع به اعتماد کردن در حل
مشکالتمان صحبت می کنیم؟ آیا می توانید آن را بار دیگر توضیح دهید؟
ساتیام :در "الهامی از نازنین" گفته شده که یک مشکل را نمی توان در سطح دنیایی و در سطح خود آن مشکل
حل کرد .شما می توانید این راه را امتحان کنید اما در واقع از مشکل دیگری دعوت به عمل می آورید چرا که
چشم های تان نمی تواند فراتر رود و آن نادیدنی را ببیند .به عنوان مثال ،ما یک مددکار اجتماعی و یک انجام
دهنده ی بسیار خوب هستیم .ما "این و آن" هستیم .تمام توجه ما به درست کردن "این و آن" هدر می رود.
حتی مادر ترزا هم قادر به چنین کاری نیست .او هر کاری که از دستش بر می آمد ،انجام می داد و این فوق
العاده بود .باید کامال روشن کنم که من علیه خدمت کردن نیستم .من خودم خدمت می کنم و سرویس می
دهم .چیزی که من می گویم این است که این کار ،راه حل همیشگی و ماندگار نیست .هیچ وقت راه حل
همیشگی نبوده و نخواهد بود .راه حل ماندگار و همیشگی بیدار شدن و درک کردن است.
سال ها پیش خوابی دیدم و زمانی که به کالس آمدم آن را برای همه تعریف کردم .خواب دیدم با مردی که
دچار بیماری ایدز بود رابطه داشته ام .در خوابم به او نگاه می کردم و با خودم فکر می کردم چرا من با او رابطه
دارم؟ خوب یادم می آید که او در خواب به من گفت" :با کمال معذرت باید به شما بگویم که من ایدز دارم".
واقعا اگر ندانید که دارید خواب می بینید و بدانید بیماری ایدز چیست ،آیا این موضوع برایتان خانمان سوز نمی
شود؟ من گفتم خدای من ،چرا این موضوع را قبال به من نگفتید؟ او جواب داد" :برای من اصال مهم نبود" .در
خواب من ،چیزی برای آن شخص مهم نبود .بالفاصله من به "داخل" و به همان مرکزی که معموال می روم ،رفتم
و از خواب بیدار شدم.
به مجرد آن که من سرزمین خواب و رویا را ترک کردم و تصمیم گرفتم به ماورای رویا بروم ،بیدار شدم .وقتی
بیدار شدم چه اتفاقی رخ داد؟ آیا نیازی به راه حل داشتم و الزم بود کاری برای بیماری ایدز کنم؟ آیا الزم بود از
این که شوهر دارم ولی با کس دیگری رابطه دارم دچار عذاب وجدان شوم؟ چه اتفاقی افتاد؟ با بیدار شدن من
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ایدز هم از بین رفت ،آن مرد هم رفت ،نیاز به راه حل هم رفت ،نیاز به پنهان کاری هم رفت؛ همگی رفتند .در
اینجا هم به همین ترتیب است .بهتر این نیست زمانی که سعی می کنیم مسائل را حل و فصل کنیم ،فقط درک
کنیم که چه کسی هستیم و به این ژیمناستیک ها و باال و پایین های نهنی پایان دهیم؟ این شبیه چیزی است
که دیشب گفتم .من به هیچ وجه نمی دانستم چه چیزی از دهان من خارج خواهد شد .با این همه هنوز عده ای
مایلند که بخوابند و بسیاری ادعا می کنند که بیدارند در حالی که هنوز مشغول خواب دیدن هستند .این روند و
تکامل هر چیزی است که هست و من نمی دانم چگونه صورت می گیرد.
آقایی پرسید :چگونه می توانید تفاوت میان ادعای بیداری و بیداری واقعی را بیان کنید؟
ساتیام :این پیشنهاد من است ،شما مجبور نیستید به آن گو

دهید .من خودم را متخصص این امر نمی دانم و

فقط آن را با شما در میان می گذارم .در سطح نهنی ،نهن ،حقیقت شنیده شده را تقلید می کند و شما تصور
می کنید بیدار شده اید .وقتی تمرین کردید و آزادی پیدا کردید ،آنگاه حقیقتا در آن زندگی می کنید و آغشته
به حقیقت می شوید.
نهن ،خرد را تقلید می کند و این بد ترین نوع اسارتی است که شخص می تواند داشته باشد .بنابراین ما روی
تجربیات مستقیم خودمان و حتی مهمتر از آن به گستر

و آگاهی خودمان اتکا می کنیم .باید این حرف ها و

تمرینات ،اساس و پایه عملکرد زندگی ما باشد و فقط با حرف زدن و تخیالت خودمان را گول نزنیم.
چند نفر از ما در خواب شب مان متوجه شده ایم که این فقط یک خواب است و هیچ هیوالیی پشت ما وجود
ندارد و شروع به خنده کرده و خودمان را بیدار کرده ایم؟
این همان چیزی است که با شنیدن حقیقت اتفاق می افتد .افراد بسیار نادری هستند که وقتی درک می کنند
این فقط یک خواب است ،بخواهند خواب شان را تغییر دهند و مثال به خودشان بگویند بسیار خوب ،حال من
می خواهم در خوابم با فالن شخص بروم.
بنابراین وقتی معلم من می تواند اجسام را خلق کرده یا تغییر دهد ،برای این است که ماهیت خواب و ماهیت
آفرینش را می شناسد .او جوهره ی پنا عنصر را می شناسد .این چیز مهمی نیست زیرا ما هم می توانیم آن را
بشناسیم ،هر چند اصال لزومی برای چنین کاری وجود ندارد .مهمترین چیزی که می خواهم امشب را با آن پایان
06
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دهم این است که از محاالت است بتوانید به خداوند فردیت دهید اما با پاک
کردن فردیت خودمان ،آن چیزی می شویم که واقعا هستیم .امیدوارم همه درک
کنند که راجع به چه صحبت می کنیم .این راجع به فرم ساتیام نیست ،ما امشب
در مورد فرم صحبت نمی کنیم.
سال ها پیش من از معلمم پرسیدم :چه کاری می توانم بکنم تا تو را خشنود
کنم؟ او گفت" :هر چیزی که به تو صلح می بخشد ،من را خشنود می کند".
ساتیام ادامه می دهد :حال زمان تفریح و شادی است.
سپس ایشان کدویی پالستیکی که به مناسبت جشن هالوین با آبنبات و گفته هایی از بابا پر شده بود را بین همه
ی حاضرین پخش کردند.

نماسته
حضور ما داستان ندارد
تعداد زیادی از مردم بخاطر دالیل نامعلوم به داستان های زندگی شان می چسبند و
همین باعث زجرشان می شود .پس بنابراین ذهن شان در اثر تکرار مکررات باعث
عذابشان می شود .هرچه بیشتر ما از تکرار داستان های مان بکاهیم بیشتر می توانیم
چمدانهای مان را رها کنیم .وقتی در حضور سکنی گزینیم بدون اینکه ذهن مان را
قبول کنیم می توانیم تماشاگر ذهن مان باشیم بی آنکه با ذهن مان هم هویت شویم.
آنگاه درک می کنیم نه تنها حضور یا حقیقت ما داستانی ندارد بلکه آرامش ،طبیعت آن
است پس در اینصورت ابدیست.
دی وی دی "خواندن نهن" 4/11/2113
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چمدانِ من کجاست
و جنسِ محتویایتش
چیست؟
آنچه من تا حدودی به تجربه دریافته ام این است که در این راه یکی از مهمترین مطالب ،شناسایی چهار
برادر در موقعیت های مختلفی است که فرد با آن مواجه می شود .بواسطه ی این شناخت است که می
توان چمدان ها را باز نکرد و چمدان های باز نشده ی دیگران را نخواند .تشخیص این که منشاحاالت ما
در موقعیت های مختلف زندگی ،ذهن و چهار برادر است بسیار اساسی است .برای من ،انجام مدیتیشن
ا ستاپ قوی ترین ابزاری است که در این رابطه استفاده کرده ام .تجربه ی شخصی من در این مورد
غالبا در حین ارتباطات متداول روزانه با دوستان و همکاران بوده است .با استاپ لحظه ای ،این حقیقت
که "هیچ کس و هیچ قدرت ظاهری در دنیا انجام دهنده و حقیقی نیست" یادآوری می شود .بارها برایم
پیش آمده در حین یک بحث جذاب یا جدی با دوستانم یک تلنگر درونی ناگهان برای من این سوال را
پیش آورده که حقیقتا این مکالمات محصول چیست؟ آیا باور و غرق شدن در آن  ،چیزی غیر از
فراموشی است؟ مطلب کلیدی برای من این است که هر چه بیشتر جرقه های یادآور کننده را جذب
کنم و به سادگی این لحظات رحمت را از دست نداده ،شاهد برادران بوده و استاپ را انجام دهم ،بیشتر
و بهتر می توانم خود حقیقی را احساس کنم.
رضا
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ضربه های آخر 



مت ن زیر بخشی از یک مکالمه تلفنی خصوصی با ساتیام در تاریخ بیست
و دوم نوامبر دوهزار و یازده می باشد .ساتیام به شخصی که در راه
بازگشت به خانه با مشکالتی روبرو شده بود ،آرامش خاالر می دهد.
ساتیام :همانطور که همیشه گفته ام و در بودروم هم آن را تکرار کردم ،راه خودشناسی راه آسانی نیست ،زیرا
ضربه ی آخر است .ضربه ی آخری که با ضربه های دنیوی تفاوت دارد .پایه و اساس آن از این دنیا نیست ،دلیل
و برهان آن از این دنیا نیست ،پادا

آن هم از این دنیا نیست .همه جنبه های آن از عمق و از جای دیگری می

آید و خیلی ها شجاعت الزم برای پیمودن این راه را ندارند .راه بسیار سختی است ،ولی قسمتی که سخت است
باید از میان برود .هیچ کدام از قضاوت های قبلی ما که این خوب و یا آن بد است دیگر آنگونه که جامعه آن را
می بیند ،برای ما نیست .پیمودن راه خودشناسی به شجاعت بسیار نیاز دارد .من اگر بخواهم راجع به نابود شدن
خودم صحبت کنم می توانم چندین جلد کتاب بنویسم.
هر چقدر هم که شما بگویید راه خودشناسی سخت است ،هنوز نمی توانید تصور کنید که بر من چه گذشت....
ولی همانطور که گفته ام و اکنون هم آن را تکرار می کنم ،این راه آخر است .این آخرین قسمت رسیدن به خانه
است که دیگر با شما تعارف ندارد ،ریشه افکن است .من هزاران بار گفته ام آیا شجاعت این را دارید که "آزاد"
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شوید؟ آیا شجاعت این را دارید که تمرکز یگانه داشته باشید؟ همه این ها برای خود شماست ،برای من نیست.
هر کاری که من انجام می دهم همیشه برای کسی است که می گوید :ساتیام ،من آماده ام .ما در این راه نمی
توانیم تظاهر به اعتماد داشتن کنیم برای اینکه دستمان رو خواهد شد .دیگر در این راه تعارف وجود ندارد ،این
راه ،قوم و خویش و دور و نزدیک نمی شناسد .چرا؟ به این دلیل که همه تعهد ما باید نسبت به "خود" باشد ،به
خود ،به خود ،به خود... .
بنابراین بله ،سخت است وقتی که شما یکی از آن معدود افراد باشید و در میان آن معدود افراد ،اگر من احساس کنم
که شما در جای درست قرار دارید ،آن وقت توجهم بر روی شما خواهد بود .بله سخت است و هنگام درد باید درد خود
را در آغو

بکشید .اگر شما به زندگی من نگاه کنید خواهید دید که این راه ،راهِ تمام کردن است ،فقط همین است.

زیبایی این راه و این جایی که خداوند مرا قرار داده ،این است که بسیار بسیار بی سر و صدا ،می داند و آگاه است .هیچ
تبلیغاتی وجود ندارد ،هیچ خودنمایی وجود ندارد ،هیچ چیزی وجود ندارد و اینجاست که مردم اشتباه می کنند .آن ها
فکر می کنند که من یک انسان معمولی هستم و یک زندگی معمولی دارم .اصال اینچنین نیست.


بدانید هر چه که اتفاق می افتد ،قرار است که اتفاق بیافتد .مانند جنگ در کتاب مقدس "باگاواد گیتا" ،وقتی که
آرجونا تحت فشار جنگ با بستگانش بود و کریشنا به او گفت که بستگان او قبال مرده اند .به الور سمبلیک معنی
آن این است که به موضوع از قبل رسیدگی شده است .در مورد کسانی که درباره "حقیقت" حرف های بیهوده
می زنند ،اگر شما آن ها را متوقف نکنید ،اجازه داده اید که آن ها کارمای بدتر و بدتری برای خودشان بوجود
بیاورند .بنابراین بزرگترین عشقی که می توانیم به یک خواهر و یا زن برادر و یا دختر و یا هر کس دیگری بدهیم
این است که آن ها را متوقف کنیم تا برای مدتی الوالنی به صورت یک ابله زندگی نکنند .این عشقِ حقیقی
است .حتی اگر آن ها خودشان را تصحیح نکنند ،حداقل شما هشدار الزم را به آن ها داده اید.
گاهی اوقات اگر با چیزهای ناخوشایند و زیان آور فورا مقابله نکنید ،به تعویق می افتد و بعدا گریبانتان را می
گیرد زیرا قرار است که شما بر روی زمین "حقیقت" بایستید .هر موقعیتی متفاوت است؛ در جایگاهی که من
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قرار دارم ،اهمیت و بهایی به آن ها نمی دهم و سکوت می کنم .و بعد مواقعی هم هستند که من باید در مورد آن
ها اقدامی بکنم ولی اقدام من فقط به خاالر آن شخص است و به خاالر من نیست .چرا که من به این پی برده ام
که بعضی از مردم حرف های خوشایندی در مورد من می زنند ولی آن حرف ها را در قلب خود احساس نمی
کنند .آن ها فقط از روی ترس حرف می زنند .کسان دیگری هم هستند که حتی بدون این که مرا بشناسند ،در
مورد من حرف های بیهوده می زنند .بنابراین من چقدر می توانم به هر کدام از آن ها توجه داشته باشم؟

وقتی کسی اشتباه می کند ،خود

باید بفهمد و راه حل آن را پیدا کند .کسی که خود

بفهمد ،خود

هم

می تواند عالج آن را پیدا کند .من صحبت زیاد کرده ام و زندگی ام هم پیام آن بوده است ولی فایده ای ندارد،
هر کس باید خود

احساس کند ،خود

العم "آن" را بچشد ،خود

به این حقیقت اقرار کند تا نتیجه "آن"

را ببیند و از موقعیت محدود خارج شود...
ما همه با نقص هایی به دنیا آمده ایم ،که آن ها برادرهای مختلف مان هستند .وقتی که شما بر روی زمین
"حقیقت" بایستید و حتی برایش بجنگید و آنچه می اللبد را فدایش کنید الگوی دیگران می شوید .اگر ما به
ضعف مردم غذا بدهیم ،آن وقت چگونه می توانیم الگویی برای آن ها باشیم؟

سوال :یک بار من به شما گفتم که صدای درونم را نمی شنوم و شما گفتید :من صدای درون تو هستم .من گفتم من
که دائما با شما نیستم ،ولی واقعا احساس می کنم هر زمان که الزم است صدای درون را از دهان شما می شنوم.
ساتیام :من به ندرت چنین چیزی را به کسی می گویم ولی وقتی واقعا الزم باشد ،به او می گویم .اگر صد در صد
به آن اعتماد کنید ،بالفاصله صدای درونتان را خواهید شنید زیرا هر دوی آن ها یکی هستند .مشکل این است
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که مردم نه می دانند که خودشان حقیقتا چه کسی هستند و نه می دانند شخصی که روبروی آن ها ایستاده
حقیقتا چه کسی است .بنابراین ما فقط باید با "عشق" پیش برویم و با اعتمادی که آن "عشق" عطا می کند .بر
زمین "حقیقت" یا ساتیام ایستادن ،یعنی که شما بر زمین "خود" ایستاده اید .هر زمان که شما بر زمین "خود"
بایستید" ،خود" بیشتر قابل رویت و نمایان می شود و بازار نیز کمتر قابل رویت می شود.
من به تعدادی از شما توجه خاصی دارم زیرا می دانم می توانید به آزادی دست یابید .حتی این تعداد ،رفته رفته
کمتر و کمتر می شوند برای این که این یک راهِ بسیار بسیار باریک ،بسیار بسیار خالص و بسیار بسیار حقیقی
است .ما خیلی خوشبخت هستیم .من بیشتر پشت کسانی خواهم ایستاد که توجه من را بیشتر به "خود" جلب
می کنند و بقی ه را به حال خود می گذارم .موضوع این است که اگر شما مرتبا تصحیح می شوید ،بدانید که بسیار
خوشبخت هستید .پیشرفت کردن بی انتهاست.
سوال :با اینکه این راه ،گاهی مشکل می شود ولی فیض و رحمت الهی از ما پشتیبانی می کند و به ما کمک می
کند که در این راه بمانیم.
ساتیام :می دانید چرا؟ برای این که وقتی در این راه صحیح می شوید ،بدانید که این صحیح شدن ها از جنس
دنیا نیستند .هنگامی که راه مشکل می شود ،شما فکر می کنید اعصابتان به هم خواهد ریخت ،متالشی خواهید
شد و دیگر این پایان کار است .ولی فقط بازار می تواند چنین کاری با شما بکند .زیرا مشکالت و صحیح شدن ها
در این راه ،از فیض و رحمت الهی می آیند پس چگونه می توانند به شما آسیب برسانند؟ فقط به اندازه کافی به
شما درد می دهد تا آن را درک کنید .فقط همین قدر ،نه بیشتر و نه کمتر.
سوال :این به انسان آسایش خاالرِ بسیار می دهد.
ساتیام :بله ،بله .وقتی که تصحیح از الرف عشقِ خداوند می آید ،این الهیت و یا "خود" است که تصحیح می کند،
نه به خاالر این که ناراحت شده و یا از دست شما عصبانی شده است بلکه به این خاالر که تصحیح شدن مورد
نیاز است .همیشه یک آرامش و سکوتی وجود دارد ولی تغییرات نیز باید اتفاق بیافتند .همیشه به همین گونه
است برای این که از روی عشق می آید نه از روی بد الینتی .وقتی بازار از دست شما ناراحت است و یا می
خواهد شما را تصحیح کند ،بد الینت و بی عشق است .وقتی که خداوند تصحیح می کند ،مملو از عشق است.
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آن هایی که تصحیح نشده اند ،آن آرامش و سکوتِ پشتِ آن را هم ندارند .این مورد بسیار مهمی است که باید
درک کرد ،این تصحیح شدن از فعالیت فردی نمی آید بلکه برای یک نتیجه بخصوص می آید.
من از آن هایی که به من نزدیک هستند می خواهم که هر روز در خلوت و سکوت قلبشان ،از فیض ،رحمت و آن
الهیتی که ما هستیم بخواهند که افراد خالص را سر راه ما قرار دهند .این باید نکر و دعای ما باشد .دلیل این که
من این را می گویم این است که تعداد خیلی خیلی خیلی کمی این راه را درک می کنند و من امیدوارم آن
هایی که درک نمی کنند ،از ما دور باشند زیرا نه برای آن ها سودمند خواهد بود و نه برای ما ،مگر این که الزم
باشد حضور این افراد به ما درسی بدهد.

همانطور که من قبال هم به شما گفته ام ،ما یک مادر و یک پدر داریم؛ بله باید به بهترین گونه ای که توانایی ا
را داریم به آن ها خدمت کنیم ،ولی آن ها دیگر در این راه مادر و پدر نیستند .در همه راه های دیگر ،مادر و پدر
هستند ولی هیچ کس در این راه خویشاوند ما نیست ،هیچ کس .آن ها فقط کسانی هستند که به الور اتفاقی در
همان تصویری که ما در آن قرار گفته ایم ،قرارگرفته اند و ما از روی عشق ،به آن ها کمک می کنیم ،نه از روی
انجام وظیفه.
بزرگترین عشق ،درک است و باالترین حالت ابراز عشق ،درک کردن است .فقط همین! هر چه بیشتر ما "خود" را
درک کنیم ،راهنما را بیشتر درک می کنیم زیرا آن ها یکی هستند.

خالصه ای از یک مکالمه ی تلفنی خصوصی با ساتیام 22 ،نوامبر 2111
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یم
چمدان قد ی
مدت زیادی طول کشید تا بتووانم در موورد چمودان قودیمی ام و
این که با این درک چه عکس العملوی در برابورد دارم بنویسوم.
امروز با قلبی سرشار از عشق و سپاسگزاری می گویم چمدان باور
ها و گرایش های قدیمی من در کنار من است ،ذهن هر لحظوه
از این چمدان باور کهنه ای را بیرون می آورد و عکوس العمو
قدیمی مون را طلوب موی کنود ،هوزار بوار در متقاعود کوردن مون
تالد می کند و من سر جوای خوود موی ایسوتم .اشوک ناشوی از
احساسات ،کالفگی ،بهانوه جوویی و قوواوت ،هموه را بیورون موی
آورد و من بر سر جای خود می ایستم و تنها پناهگاهم که عشوق
بوه معلمووم اسوت را مووی جوویم .از او کمووک موی گیوورم و بوودون
داشتن انتظار وقوع معجوزه ،نتیجوه اد را موی بیونم .ذهون بورای
مدتی با من هم سوو موی شوود و بواز از چمودان کهنوه اد بواور
دیگری را بیرون می آورد.با شهامت موی گوویم کوه ایون چمودان
مال من نیست ،بلکه اموروز فقوب بورای مون وسویله کمکوی ای
است که با آن دروغ های باور شده را ببینم و رها کنم و محکم تر
بر روی زمین حقیقت بایستم .با تمام قلبم از ساتیام عزیوزم ،از
صبر و عشق بی نهایت و حقیقتش سپاسگزارم.
هدا
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خانه ی شلوغ

تصور کنید که شما خانه ای جدید خریده اید و در آن مستقر شده اید .به مرور زمان فر

های خانه کثیف می

شود ،افرادِ زیادی برای دیدنِ ما به این خانه رفت و آمد می کنند ،ما کمد های خود را پر می کنیم ،اتاق
هایمان را از اسباب انباشته می سازیم و با هر بار خرید ،خرت و پرت های زیادی را به اسباب و اثاثه ی خانه می
افزاییم .این روال سال های سال ادامه پیدا می کند و امکان دارد تا انتهای زندگی به همین منوال بگذرد .تصور
کنید ما یکی از انسان هایی هستیم که روزی به خانه می آید و می گوید :خداوندا این خانه از شلوغی در حال
انفجار است و همه جا از چیزهای به درد نخور پر شده است .در اینجاست که تصمیم می گیریم خانه را تمیز و
خلوت کنیم و وسایل اضافی را به حراج بگذاریم تا از دستشان خالص شویم .سپس خانه را به دقت تمیز می
کنیم ،فر

ها را می شوییم ،دیوار ها را رنگ می زنیم و کاشی ها را عوض می کنیم .ممکن است پس از انجام

این کارها ،با خیال راحت بنشینیم و به االرافمان بنگریم و بگوییم چقدر همه چیز زیبا و نو به نظر می آید ،این
منظره مرا به یاد روزِ اولی که به تازگی این خانه را خریده بودم می اندازد.
برای داشتن ضمیر آگاهی مسیح گونه شخص باید درک کند که در خانه ای شلوغ زندگی می کند .احتیاجی به
پیدا کردن خانه ی جدید نیست ،حتی احتیاجی به خریداری خانه ی جدید و یا آرزو کردن خانه ی جدید هم
نیست .تنها چیزی که در اینجا احتیاج است درک این است که خانه جایی نرفته است .خانه همان خانه است.
آشغال های آن باعث کالفگی ماست .ضمیر آگاهی مسیح گونه هیچ جایی نرفته بلکه فقط روی آن پوشیده شده
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است .حال پوشیدگی چیست؟ تصورات مان ،افکار مان ،عادات مان و قبول ها و گرایش های مان .این اِشکال فقط
مال من و شما نیست ،بلکه تمام بشریت دچار چنین مشکلی هستند.
حال چگونه می توان از ضمیر آگاهی مسیح گونه برخوردار شد؟ با دور انداختن هر آنچه که غیر ضروری است.
افکارِ فراوان ،حرف های غیر ضروری و کارهای کم اهمیت باعثِ شلوغی خانه شده اند .اگر زندگی شما شلوغ
است پس بدانید شلوغ است .اگر نهن شما درگیر است پس بدانید شلوغ است .خیلی شلوغ است .اگر در
حرف زدن زیاده روی می کنید پس بدانید که زیاده روی می کنید .تمیز کردن خانه یعنی آرام نشستن ،اعتماد
کردن و سپس رها نمودن .به همین منظورعیسی  11سال به کوه و دشت پناه برد .آیا ما هم باید خانواده ،خانه
و مسئولیت هایمان را رها کنیم؟ نه .پس چه باید کرد؟ باید بر روی مسئله ای که امشب می خواهم با شما در
میان بگذارم کار کنیم .البته ممکن است بعضی از شما با من موافق نباشید که البته اهمیت چندانی ندارد.
ظاهرِ هر فرد دارای سه بُعدِ گوناگون است .منظور من از بُعدآن چیزی نیست که همه درمورد آن می دانیم.
منظور من از بعد ،تصوری است که خودمان از خود داریم ،تصوری که دیگران از ما دارند و چیزی که ما حقیقتا
"آن" هستیم .خانه ما بسیار شلوغ و به هم ریخته خواهد بود اگر ما با دو سناریو اول سرگرم باشیم که همان
من در مورد خودم چه فکر می کنم و دیگران در مورد من چه فکر می کنند ،است.
هنگامی خانه ی ما خلوت و مثل روز اول نو خواهد شد که تمرکز خود را بر روی حقیقتِ وجود خودمان
بگذاریم .شما با تمرکز و توجه بر روی بعد سوم ،در واقع دو بعد دیگر را نادیده گرفته اید.
وقتی من به عنوان یك انسان فکر می کنم که چه چیزی می توانم باشم ،فورا اسم و فرم بوجود می آید .به
عنوان مثال ،نام من ساتیام ،نام خانوادگی ام وارنر و سن من این است ،در فالن خیابان زندگی می کنم و....
حتی در بعضی از مواقع وقتی از شخصی پرسیده می شود که شما که هستید؟ او در جواب می گوید من دکتر
هستم .واقعا مسخره است که ما می توانیم تا این اندازه از حقیقت وجودمان ناآگاه باشیم و خودمان را اشتباه
بشناسیم .بنابراین برای تمیزی و نو و نوار کردن خانه ،ابتدا باید مانند قبل بر روی این مسئله که ما حقیقتاً که
هستیم ،کامال تعمق کنیم .این است ضمیر آگاهی مسیح گونه.
انسانی که مایل است ،حتی به مقداری کم ،حقیقتِ وجود خود را بشناسد ،کسی است که مشغول تمیز کردن
خانه خود می باشد .بله همه ما که در این راه هستیم ،مشغول تمیز کردن خانه های خود هستیم.
دی وی دی "ضمیر آگاهی مسیح گونه" 3/13/2111
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از تاریکی به روشنایی
چیزی که ما را از تاریکی به روشنایی ،از مرگ به جاودانگی ،از غیر حقیقت به حقیقت می برد ،همانطور که معلمم
می گوید ،مستلزم جمع آوری االالعات بیشتر نمی باشد ،بلکه دور ریختن آن ها و فقط "بودن" است .حال شما
ممکن است سوال کنید :خوب ،اگر من فقط "باشم" ،آیا می توانم فعالیت های روزمره ام را انجام بدهم؟
نه از الریق نهن ،چون در آن حالت هیچ نهنی وجود ندارد که بخواهد انجام دهد .عملی که از "بودن" سرچشمه
می گیرد به قدری بی عیب و نقص و بی اختیار انجام می گیرد که نهن نمی تواند آن را شناسایی کرده یا بپیچاند.
آنگاه هستی ما پرتوی از آن نور می شود ،نه انجام ما .این نوع زندگی ،پیش رفتن با رحمت الهی است .رحمت به
قدرت بدنی و نیروی نهن احتیاجی ندارد بلکه سرچشمه ی آن از "بودن" یا "هستی" ،به آفرینش فردی انتقال پیدا
می کند .این همان چیزیست که کتاب انجیل به آن حقیقت می گوید .حقیقت انجیل نشان می دهد که "بودن"
فقط قدرت دارد .اگر ما مرتبا در گذشته و آینده زندگی کنیم و بخواهیم با قدرت نهن و بدن پیش برویم غیر
ممکن است که در حالت "بودن" باشیم .با "بودنی" که امشب در اینجا تجربه کردیم می توانیم گذشته ،آینده و
بارهایی که بر دو

داریم را رها کنیم و نهن را از کار بیکار کنیم .بخاالر این که نهن فقط با انجام دادن ،با برنامه

ریزی های روزمره و با دلهره های حاصل از برنامه ریزی ،تغذیه می شود .تنها فرق بین یک شخص "خود" شناخته
و کسی که "خود" شناخته نیست هنر "بودن" است ،چون ما "آن" هستیم.
دی وی دی "بودن" 3/14/2114
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دانشِ حقیقی
بهتددرین راه بددرای خددالص شدددن از شددر خواسددته هددا ،خشددم و تنفددر ایددن اسددت کدده بدده ریشدده ی اصددلی ایددن
درخددت ضددربه زده و آن را از ریشدده ی اصددلی قطددع کنیددد .یعنددی ضددربه زدن بدده ایددن بدداو ِر اشددتباه کدده شددما
بدنی هستید با نام و شکل ،با حدواس پدنا گانده ،بدا عقدل وهدو

و نهدن .ایدن هدا همدان چمددانی اسدت کده

شما حمل می کنید.
آیا نمی گویید دماغ من ،کتداب مدن ،چتدر مدن؟ ایدن "مدن" کیسدت کده همده ی ایدن هدا را "مدال مدن" مدی
نامد؟ ای ن "خود" واقعی شماسدت! زمدانی کده متولدد شددید ،و یدا خدواب بودیدد و همده چیدز از جملده بددنتان
و درد و رنددا هددای آن را فرامددو

کردیددد ،آن "خددود" حضددور داشددته اسددت .آن "خددود" آسددیب پددذیر نیسددت،

تغییر پذیر نیست و تولد و مرگ نمی شناسد.
نظدم و انضددباالی را بیاموزیددد کدده شددما را از ایددن حقیقدت آگدداه مددی سددازد و آنگدداه بددرای همیشدده دلیددر و آزاد
ش حقیقی اسدت کده معلمدان و فرزانگدان بدرای شدما دسدت چدین کدرده اندد .شدما
خواهید بود .این همان دان ِ
نیز باید روزی این را بیاموزید و خودتان را نجات دهید .همه باید در سفرِ راه خرد ،به هدف برسند.
سخنان الهی شری ساتیا سای بابا
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در جدایی ،شما تغذیه تان را قطع می کنید
داستانی که در زندگی ظاهری مان به ما داده شده است باید در آن اعتماد غرق شود .داستانی که ما روز به روز
آن را زندگی می کنیم باید در آن اعتماد غرق شود و آن وقت است که ما در فیض و رحمت زندگی می کنیم.
چمدانِ انجام دهنده بودن را برندارید و با خود حمل نکنید چرا که سرتان به سنگ خواهد خورد .وقتی خودتان
را در آن "ح ضور" که در درون و برون خودتان دارید رها کنید ،چیزهایی که انجام پذیرفتن آن ها در زندگیتان
غیر ممکن بوده است ،ممکن می شود.
شاید بگویید که این عادالنه نیست؛ کسانی هستند که سخت کار می کنند و به جایی نمی رسند .این به خاالر
این است که در فردیت ،آن ها تغذیه ای که از سرچشمه "تمام قدرت"" ،تمام آگاه" و "همه جا حاضر" می آید را
قطع می کنند.
ساتیام 3/21/13

صداقت در رابطه با "خود"
زمانی ما نسبت به "خود" صداقت و درستکاری داریم که روی باورهای غلطمان سرپو

نگذاریم .ما خیلی از باورهای

غلطمان را با قضاوت کردن خودمان می پوشانیم .اگر خودمان را قضاوت نکنیم دیگر پوشش هایی نیستند که آنها را
برداریم .بر فرض این که من عصبانی شوم ،چه اهمیتی دارد؟ اگر ما نسبت به خودمان بخشش داشته باشیم نهن آرام
می گیرد ،وقتی نهن آرام می گیرد ،مانند سگی است که دیگر پارس نمی کند و سپس شما به ماورای نهن می روید،
ولی تا مادامی که خودتان را سرزنش کنید و یا باور کنید که اشتباه کرده اید و خودتان را به چمدان های گذشته و
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آیند تان نسبت دهید ،غیر ممکن است "خود" را شناخته و درک کنید ،چون با چمدان هایتان مشغولِ حل کردنِ
مسائل خیالی نهن هستید .به همین دلیل من به عده ای از شما که مرتب به اینجا می آیید و حاال قسمتی از من
هستید ،می گویم اگر به داستانِ زندگیتان بچسبید و مدام داستان های گذشته یتان را تکرار کنید و نگران آینده تان
باشید ،به هیچ وجه نمی توانید آگاه به آن چیزی که نامریی و غیر قابل رویت است ،شوید.
دی وی دی "در دنیا نیست" 4/11/11

حقیقت درباره ی منیت

منیت اشتباه فهمیده شده است .معنی آن هم هویت شدن با باورهای غلط و هم هویت شدن با بدن و نهن است.
تا مادامی که ما فکر می کنیم کسی هستیم و چیزی می دانیم ،منیت وجود دارد ،چون منیت با هم هویت شدن
با نهن و بدن تغذیه می شود .موقعی که ما تمام دانستنی ها در مورد منیتی که فانیست را رها کنیم و اقرار
کنیم که "من واقعا نمی دانم" و در سکوت بر روی آن تعمق کنیم ،درک خواهیم کرد که براستی نمی دانیم .بله
ما می توانیم با رجوع کردن به بایگانی حافظه یمان مدارکی پیدا کنیم که نشان می دهد ما می دانیم .اما این
حقیقت ندارد ،چون این االالعات در حال حاضر وجود ندارند ،آن ها فقط روزنامه قدیمی هستند.
دی وی دی "هیچ با " 13/21/14

با درک کردن اینکه ما که هستیم به این بازی خاتمه داده ایم

اجتماع ما را تشویق می کند که به داستان های خیالیمان بپردازیم .سپس تعجب می کنیم که چرا هیچکس
خوشحال نیست! بخاالر این باور ،ما با خود خیالیمان همراه می شویم و آنگاه احساس ناراحتی می کنیم .چون
آن که ما حقیقتا هستیم آن داستان ها نیستند ،درست مثل این است که یک جفت کفش تنگ پوشیده باشیم
که پا را انیت می کند و دردناک است .امشب وقتی شما به "خود" تمرکز کردید و نهنتان متوقف شد ،در حالت
البیعی بودید .حمل چنین حالتی با خودتان "هنر زندگی کردن" نامیده می شود .برای انجام این کار ابزارهای
خاصی به من داده شد که خودم آن را مورد استفاده قرار داده ام ،درغیر این صورت هرگز درباره ی آن با شما
سخن نمی گفتم .این ابزارها به ما کمك می کنند که نه تنها وجود مسلم این نمایش کیهانی را درك کنیم ،بلکه
دریابیم که ما چه کسی هستیم و چگونه از دست این بازی رهایی پیدا می کنیم.
دی وی دی "خواندن نهن" 4/11/2113
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من برادرانم نیستم
فقب با دانستن این حقیقت که "من برادرانم نیستم" کوله بارهای زیادی از پشت من برداشته شد .جنگ
وجدال هر روزه ی من را ،برای بهتر بودن ،این بودن ،آن بودن و یا هر چیزه دیگری از بین برد.
این حقیقت ساده و حتی قاب ِ رویت است اما من نمی دانم که چرا انسان قب از "ساتیام" آن را
نمی بیند.
یکی از خاطرات همیشگی کودکیم این بود که من
خودم را به دلی داشتن افکار و خصوصیات بد
سرزنش می کردم و همیشه در خلوتم به خداوند
می گفتم ،تو می دانی که من نمی خواهم این گونه
باشم ،اما من در گرداب سرزنش غرق می شدم.
برای من جادوی جمله ی "من برادرانم نیستم"
بسیار عجیب است چون در صورتی که اجازه بدهم،
این حقیقت می تواند هر لحظه من را از بندهای
تازه ای رها کند ،و در عجب می مانم که من و
دیگران چه بر سر "خود" آورده ایم.
دوست داشتم که بجای گفتن تجربیاتم فقب از درک،
عشق و صبر شما بنویسم .وجود هستیِ زیبابی مث
شما از هر اتفاق دیگری برای من زیبا تر ،عجیب
تر و دوست داشتنی تر است.
عاشقانه دوستت دارم
هانیه
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ساتیام :اول بیایید با درون خودمان ارتباط برقرار کنیم .بگذارید برای چند ثانیه ای بدنمان را احساس کنیم و
ببینیم که آیا راحت هستیم .فقط همین کار را انجام می دهیم و توجه بیشتری در حال حاضر الزم نیست .آنگاه
به درون نگاهی می اندازیم و تمام حس هایمان را به الرف درون می کشیم .دیدن ،چشیدن ،لمس کردن .....فقط
خیلی آرام به آن ها اجازه می دهیم که به درون بیایند .حال توجه مان را به پایین و به الرف قلب می بریم .در
آنجا نوری درخشان را تجسم کنید .در الول مدیتیشن ،در آن سکوت ،سکون کنید و بمانید.
مدیتیشن برای چند دقیقه ای ادامه پیدا می کند.
ساتیام ادامه می دهد :گذشته فقط یک داستان است و بس ،یک داستان قدیمی .در الول زندگیمان ،گذشته
چمدانیست سنگین .بنابراین گذشته را در گذشته رها کنید ،فقط همین .تا زمانی که ما گذشته را در حافظه
یمان با مرور کردن ،جدید کنیم ،آن را در زمان "حال" دوباره زنده کرده ایم .به جای آوردن گذشته به حال ،ما
باید در خانه مان سکنی کنیم .بجای سفر کردن به گذشته و آینده در آسایش خانه ی خود بمانید .خانه جایگاه
حقیقت در قلبمان است و نباید بگذاریم که زمان حالمان با تکرار خاالرات گذشته آلوده و تلف شود .عادت آینده
بینی ،فقط یک داستان تصوری را به ما نشان می دهد ،داستانی که باالل ،بی ارز

و بی اهمیت است .پس بهتر

این است که در زمان "حال" بمانیم.
ساکت و آگاه باشید؛ در زمان حال باشید ،با شعف و شادی و اعتماد .قولی که هر یک در درونمان داریم ،برای
همیشه به قول خود وفا خواهد کرد .آنچه که باید اتفاق بیافتد ،اتفاق خواهد افتاد و آنچه که نباید ،اتفاق نخواهد
افتاد .در این حقیقت ،آسوده و خوشحال بمانید.
افکار مانند ابر های گذرا هستند ،حالت های مان مانند ابرهای گذران هستند ،احساسات مان مانند ابرهای گذران
هستند .پس بگذارید بیایند و بگذرند .همانطوری که خورشید با ابرها هم هویت نمی شود ،ما نیز نباید با افکار،
حاالت و احساسات مان هم هویت شویم .با این رویه به قدرت کوشش ما افزوده خواهد شد .جوینده ای که بدنبال
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رهایی و صلح است نباید خود را با هر ابر زود گذری هم هویت کند و خود را ناچیز بداند .برگرد و آنچه که هستی
با  ،در میان نسیم ،ابر ،باران ،برف و حتی کوالک .چگونه می توان این کار را کرد؟ هر روز زمانی را در سکوت
سپری کن ،چمدان ها و داستان های زندگی ات را رها کن و با اعتمادی زیاد به قول نهانت تکیه کن .هیچ چیزی
به عظمت و بیکرانیِ تو نیست .باور

کن ،باور

کن .نهن جنگل وحشتناکی بیش نیست ،پس آرام به خانه

خود برگرد و بگذار همه چیز همانگونه که هست باشد ،همه چیز .بارهایت را به زمین بگذار .آگاهانه ،همچنان که
روزت را سپری می کنی ،آمیختن با گذشته و اهمیت دادن به آینده را نپذیر ،چرا که وقت تلف کردن است .با
تمرین استاپ مدیتیشن آزادی خودت را بدست آور.
به راستی این کارِ ساده ای است ،اگر باور

کنیم و آن را به کار بیاندازیم تا آن که نتیجه ی آن را بچشیم .در غیر

این صورت ،هفته ای یکبار مدیتیشن کردن ،فقط هفته ای یک بار مدیتیشن کردن است ،هنر زندگی کردن نیست.
هنر زندگی کردن چیست؟ درک کردنِ این است که ما ابرها نیستیم ،ما بادها نیستیم ،بلکه خورشیدی هستیم که
دائما می درخشیم .این کلمات برای خوشحال کردن شما نیستند بلکه هر کدام از حقیقت شکوفا شده اند و کالمِ
حقیقت هستند .این کلمات با شما تعارف ندارند بلکه قادر به گستر

درک شما هستند .همین و بس.

ساتیام برای چند دقیقه سکوت می کند ،سپس ادامه می دهد:
سکوتی در آفرینش و ماورای آن است که همان "خودِ" بدون نامِ در من و شماست .با این سکوت ،خود را
هماهنگ کنید .مهمترین نکته در زندگی تمرکز بُرنده بر روی سکوت است .جز سکوت همه چیز موقتی است.
(ساتیام چند دقیقه ی دیگر سکوت می کند و سپس می گوید)
نترس! الهیت هستی ،نترس .اجازه نده نهنت صلحت را بگیرد ،نهن دروغی .در عظمت "خود" بمان .خودی که
ماورای تصوراتت هست .از آنچه که فکر می کنی عظیم تری .تو حقیقتی ،تو آگاهی هستی .تو شادی این آگاهی
با  .با  .چیزی که هستی با  .کنجکاوی خودت را از دنیا ببر ،چرا که فانیست .کنجکاوی خودت را در پی
اینکه که هستی و صلح و آرامشت در کجاست ببر .آن شادی ،درون خودت جای دارد و از مژگانت به چشمانت
نزدیکتر است .این حقیقتی است که من به شما می گویم .برای چه نگران فردا و روزهای بعد باشیم؟ در آسمان
نهنت بدون ابر و درخشان بمان .در "خود" سکوت کن تا الهیتت را درک کنی .افکار بی قدرتند .تنها قدرت در
هستی توست .فقط هستی ا ت .این داستان سرایی نیست حقیقت است .ما بدون هدف در این جسم نیستیم .ما
اینجا ظاهر شده ایم تا متوجه شویم که حد و مرز نداریم.
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افراد به کالس من می آیند و سپس می روند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است .افسوس! هر کلمه ای که من می
گویم ،حقیقتی است که خودم تجربه کرده ام .این کلمات را به قلبتان ببرید و از آن ها استفاده کنید ،شما آنید
که هستید .شما تا ابد آزادید .من چگونه می توانم این حقیقت را به تو ثابت کنم؟ باید این غنچه در وجودت
شکوفا شود .اینجا یک جای معمولی و عادی نیست و این کلمات ،کلمات عادی و معمولی نیستند.
ساتیام برای مدتی ساکت می شود و پس از آن ادامه می دهد:
به خودت دروغ نگو ،هیچگاه فکر نکن که محدود هستی ،هیچگاه فکر نکن که گناهکار هستی و بخودت دروع نگو.
هیچگاه فکر نکن که آدم خوبی نیستی و یا مرتکب اشتباهات زیاد شده ای .بخودت نگو که ضعیفم .از خودت دزدی
نکن و بعد هم باور نکن که دروغت راست بوده است .در مورد دیگران هم دروغ نگو و با این عمل نگذار دروغت برای
دیگران راست باشد .این دنیا دنیایی است الهی .دنیای محدود و زجرآور نیست .اینگونه باور

نداشته با .

در این حالتی که من در حال حاضر هستم ،به سختی می توانم حرف بزنم زیرا که عمیقا به درون خودم فرو رفته
ام و تقریبا یک فداکاری است که اینجا و با شما باشم ،بنابراین من باید ناماسته بگویم .شما می توانید تا وقتی که
دوست دارید اینجا بمانید ولی من دیگر نمی توانم حرف بزنم.

ناماسته
من هیچکس نیستم و هیچ چیز نمی دانم

اگر شما درباره ی چیزهایی که در االرافتان می گذرد احساس مسئولیتِ زیاد می کنید ،که البته بیشترِ
مردم این کار را انجام می دهند ،توصیه می کنم برای لحظه ای بنشینید و همه چیز را از دور نگاه کنید
و سپس بگویید "من هیچکس نیستم و هیچ چیز هم نمی دانم" .این تمرین شما را از داستان هایتان
جدا می کند و سپس فقط در سکوت "هستی" مَقر پیدا می کنید .این مدیتیشنی است که شما را به
سکوت می برد .وقتی می گویید "من هیچ کس نیستم و هیچ چیز نمی دانم" ،منیت شروع به فرو کش
کردن و خالی شدن از هم هویت شدن با بدن می کند .حتی هم هویت شدن با بدن هم با استفاده از
من هیچکس نیستم و هیچ چیز نمی دانم از بین می رود .بدانید که االالعات معنوی هم یک مانع است.
دی وی دی "اول با
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تنها راه نجات
کسی چه می داند! انگار از سفری دور آمده بودم .شانه
هایم دیگر طاقت کشیدن این کوله بار را نداشت .گفتم
شاید باالی آن تپه ،آخر راه باشد اما نبود .باید زودتر از این ،چمدان هایم را روی زمین می گذاشتم.
این همه سنگینی! این همه سوغات از هیچستان دنیای پر هیاهو .این همه اجناس گران از بازاری که
همه می فروختند هر چه را که داشتند و ما می خریدیم با هر چه پول که داشتیم .کاد زودتر از این ها در
بازار خسته می شدم و حتی چمدان نمی خریدم.
پس می ایستم و به حرف مادر الهی خود از درونم گود می کنم که استاپ تنها راه نجات من
است"....استاپ ،استاپ".
دیگر با شناخت "خود" به حم این چمدان ها نیازی نیست ،گویا سبکبار باشم بهتر است.
مادر عزیزم ،اگر بهشت زیر پای مادران است زیر پای تو چیست؟ شاید تمام دل هایی است که برای
تو می تپند و لحظه لحظه تو را سپاس می گویند که خداوند را برایشان در وجود تن خسته ی آن ها جستجو
کرده ای.
دست ها و پاهای نیلوفرینت را می بوسم و با تمام قلبم عاشقت می مانم.
دختر کوچولوی شما -سمانه
نشریه مرداد ماه 1931
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اینجا و حال ،تا
ابدیت هست
به هندر زنددگی کدردن بدازگردیم .مدا نهنمد ان را بدا کدذب و دروغ بمبداران کدرده ایدم و حدال نهنمدان بسدیار
شلوغ شدده اسدت .مانندد خانده ای کده آنقددر انباشدته و شدلوغ شدده کده جدای تکدان خدوردن در آن نیسدت.
وقتی نهدن مدان خدالی شدود تبددیل بده فلدوتی در دسدت آگداهی مدی شدود و آن آگداهی خداوندد اسدت .آیدا
خالی کردن نهن کار سداده ای اسدت؟ بلده ،از نفدس کشدیدن هدم سداده تدر اسدت .آیدا داشدتن نهدن خدالی
در میان مردم متداول است؟ شاید فقدط یدک در میلیدون اینچندین باشدد .چدرا؟ زیدرا وقتدی مدا ایدن کدالس را
ترک می کنیم ،دوباره همه ی آشغال هایمان را بدو
باید از بدو

می کشیم.

کشیدن آشغال ها پرهیدز کدرد ،بایدد از خوانددن روزنامده هدای قددیمی پرهیدز کدرد و بایدد از بده

پیشواز رفتن اتفاقات رخ ندداده بدرای روزنامده هدای منتشدر نشدده پرهیدز کدرد .هندر زنددگی کدردن ،در اینجدا
و در حال است .من در مدورد اینجدا و حدال بده عندوان حدال حاضدر و یدا ایدن لحظده صدحبت نمدی کدنم زیدرا
کدده هددیچ ربطددی بدده زمددان ندددارد .اینجددا و حددال بددی انتهاسددت .آن را بدده زمددان مربددوط نکنیددد .هنددر زندددگی
کردن ،همیشه اینجاست .همیشه تازه و کامل است.
حتدی اگددر مددا آشدغال هددای مددان را از روی فراموشدی حمددل کنددیم در یدک لحظدده متوجدده مدی شددویم کدده بددا
استفاده از ابزارهای مان می توانیم آشغال ها را به آسانی دور بیاندازیم.
به نظر من این یک گنجینه ی حقیقدی اسدت و در هدر زمدانی مدا مدی تدوانیم بده آن دسترسدی داشدته باشدیم
زیرا که در اینجدا و در حدال ،تدا ابدد هسدت و در آن جدایی بدرای جداه اللبدی و اضدطراب نیسدت .جدایی بدرای
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فردیت داشدتن نیسدت .اسدم و رسدم شدما اهمیتدی نددارد .چدرا کده "بدودن" فقدط "هسدت" .کامدل تدر آز آن
است که بتوان تصور

کرد .ماورای تصورات است.

حال این حقیقت چیست و یا چده نامیدده مدی شدود؟ همدانطور کده معلدم مدن مدی گویدد :ندام آن "سدات  -چیدت -
آناندددا" اسددت" .سددات" یعنددی حقیقددت و هسددتی" ،چیددت" یعنددی آگدداهی و "آناندددا" یعنددی سددعادت و رحمددت و یددا
شادی بیکران.
وقتی که شدما در ایدن حقیقدت باشدید ،بددون ایدن کده بدانیدد و یدا حتدی نیدازی بده دانسدتن داشدته باشدید،
آگدداه خواهیددد بددود و ماهیددت آن آگدداهی ،شددادی ابدددی اسددت .پددس آیددا مددا خوشددبختیم کدده قددادریم ایددن را
تجربدده کنددیم؟ مددا فراتددر از خوشددبخت هسددتیم ،وجددود و هسددتیِ مددا شددادی ابدددی اسددت .ایددن چدده خبددر بدداور
نکردنی است وقتی می شنویم که هستی ما چیزی به جز سعادت ،رحمت و شادی نیست.
حال ممکن اسدت سدوال کنیدد پدس چدرا بددبختی و درد و رندا در دنیدا وجدود دارد؟ مدا بددبختی هدا را مدی
بینیم زیرا که کابوس همچندان ادامده دارد تدا ایدن کده مدا بیددار شدویم .وقتدی کده شدما از خدواب بیددار مدی
شدوید آیددا برایتددان دیگددر مهددم اسدت کدده در خددواب ببددری شددما را دنبددال مدی کددرده یددا لولدده کددش منزلتددان
کددار

را خددوب انجددام نددداده و یددا شددوهر تددان شددما را تددرک کددرده اسددت؟ خددواب هددا فقددط کابوس دند و در

بیداری مشدکالت خدواب دیگدر وجدود ندارندد .پدس راه حدل تمدام مشدکالت در زنددگی روزمدره ،مشدکالت در
جامعه و مشکالت در مملکت ،بیدار شدن است ،که همان با نهن نرفتن است.
بنابراین چه چیز مهدم اسدت؟ بیددار شدو .چگونده بیددار شدوم؟ بدا بدودن در سدکوت بیددار شدو .سدکوت بددون
افکدار .مددا نمدی تددوانیم در بدازار غوالدده ور شددویم و انتظدار بیددداری داشدته باشددیم .بیدداری در خاموشددی اسددت
حتی در بازار.
از دی وی دی "بودن" 3/14/2114

نشریه مرداد ماه 1931

91

بیننده ی خواب نمی تواند دلیل خواب را بداند

ساتیام جلسه امشب را با این دو جمله شروع کرد :بیننده ی خواب نمی تواند باعث خواب را مالقات کند .چگونه
می توانیم بیننده ی خواب را با باعث خواب مالقات دهیم؟ این دو با یکدیگر مغایرت دارند.
مسئول جلسه :ما در این مورد که درس ها و ابزارهای داده شده چگونه می توانند به بیداریمان کمک کنند ،گفتگو
می کردیم .شما در جلسه رینو گفتید " :وقتی خواب می بینید امکان ردیابی کردن اینکه چگونه خواب تولید شده
است را نخواهید داشت .در خواب ،آنقدر درگیر خواب دیدن هستید که تنها احساس تان نادانی و هم هویت شدن
جسم در خواب است .برای همین است که این دو نمی توانند یکدیگر را مالقات کنند ،با اینکه بیننده ی خواب با
خوابش یکی است .به استثنای اینکه بیننده حقیقی است و خواب غیر حقیقی است .برای همین است که مالقات
آن دو غیر ممکن است .آن قسمتی که در خواب است باید بیدار شود و باید یگانگی ا

را دریافت کند.

مسئول جلسه :ممکن است در موردِ این که "خواب و بیننده ی خواب یکی هستند" بیشتر توضیح دهید؟
ساتیام :دقیقا به همین دلیل است که جلسه های مطالعاتی داریم .این حقیقتی است که باید روی آن تعمق شود.
خانمی می گوید :من فکر می کنم که آفرینش و آفریدگار یکی هستند.
ساتیام :می دانم که این لغات بسیار زیبا هستند ،ولی برای تو چه معنایی دارند؟
ساتیام :آفریننده کیست؟ برای من توضیح بده معنی آفریننده چیست؟ یکی هستند چیست؟ من می فهمم که
این لغات بسیار زیبایی هستند ولی برای تو چه معنایی دارند؟
خانم :تمامی دنیا.
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ساتیام :بنابراین تمام دنیا توسط آفریدگار ،آفریده شده است .حال آن آفریدگاری که تمام دنیا را آفریده است ،کیست؟
خانم :خداوند.
ساتیام :خداوند کیست؟
خانم :همه چیز.
ساتیام :همه چیز خداست؟ بنابراین شما می گوید درخت ،اسب ،شتر ،شما و من ،خدا هستیم؟
خانم :بله.
ساتیام :بنابراین ما آفرینش را آفریده ایم؟
خانم :احساس می کنم که من قسمتی از آفرینش هستم ولی آفریدگار نیستم.
ساتیام :اگر آفریدگار همه چیز است ،تو چه قسمتی از آن هستی؟
خانم :جزئی از آفریدگار.
ساتیام :آفریدگار کیست؟
خانم :آن کل.
ساتیام :کل چیست؟
خانم :کلِ دنیا ،همه چیز.
ساتیام :مسئله اینجاست که ما مطالب را یادگرفته و پذیرفته ایم ،اما هیچگاه آن ها را موشکافی نکرده ایم تا
متوجه شویم که چه قدر برای ما حقیقت دارند .ما هرگز آفریدگار و آفرینش را تجربه نکرده ایم .بنابراین تو فقط
در موردِ آموخته هایت صحبت کردی ،چون حقیقتِ آن ها را باور داشتی .ولی تو باید خودت صحتِ این مطالب را
کشف کنی .ما جلساتِ مطالعاتی برگزار می کنیم تا نه تنها مطالبی را که در بازار آموخته ایم بازگو نکنیم ،بلکه با
تعمق و موشکافی آن چه را که نمی دانستیم ،کشف کنیم .این زمانی است که شما واقعا پیشرفت خواهید کرد.
شخص دیگری می گوید :خواهش می کنم بیشتر توضیح بدهید.
ساتیام :تو از من می خواهی که بیشتر توضیح دهم ،ولی توضیح من کمکی به تو نخواهد کرد بلکه تصورِ دیگری
برایت درست می کند .تو باید از خودت بپرسی" :چرا من این ها را باور دارم؟ چه چیزی مرا وادار کرده تا این
گونه باور داشته باشم؟ این ها برای من چه معنی دارند؟ این باور از کجا آمده است و به چه میزان حقیقت
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دارد؟" .این خودکاوی است ،این لب مطلب است ،ما واقعا در این راه رشد کرده ایم پس نباید مانند قبل بازی
کنیم .کسانی که موشکافی کردند ،اکنون آزاد و خودشناخته هستند .مثل این می ماند که بخواهید درسهایی که
در کالس سوم ی ادگرفته اید را تکرار کنید ولی شما دیگر در کالس سوم نیستید .پس از خود بپرسید آیا تکرار
این مطلب در حال حاضر به چه درد من می خورد؟
خانمی می گوید :در انجام مدیتیشن تعمق ،نمی دانم که چگونه موشکافی را از افکارِ نهنی تشخیص دهم.
بنابراین و قتی تعمق می کنم نمی توانم تفاوت بین تعمقی که از قلب می آید را با تعمقی که ممکن است از
نهن باشد را تشخیص دهم .آیا من تعمق واقعی را بلدم؟ و چگونه می توانم تفاوت این دو را تشخیص دهم؟
بعضی از مواقع در مدیتیشن با خودم می گویم این ها فقط افکار تو هستند ،و به همین دلیل کمتر تعمق می
کنم .اما بعد از صحبت های امشبِ شما احساس کردم باید عمیق تر شوم و تمامی این سوال ها را در سکوت
بپرسم و چیزهایی را که به عنوان حقیقت به من گفته شده است را باور نکنم .آیا راهی برای تشخیص دادن افکار
در مدیتیشن تعمق وجود دارد؟
ساتیام :مهم نیست ،شما این کار را انجام دهید و ببینید که چه اتفاقی رخ می دهد .کنجکاوی جوابِ شما را می
دهد .شما نباید نگران باشید که آیا این نهن است یا نه؟ وقتی توجه شما واقعا بر روی "یک" تیز باشد ،آن وقت
نباید نگرانِ این چیزها باشید.
شخص دیگری می گوید :وقتی درباره ی جمله ی "خواب و بیننده ی خواب یکی است" تعمق می کردم ،با خود
گفتم که چگونه خوابِ شب می تواند مثالی برای خوابِ روز باشد .به نظر من این جمله کامال برخالفِ جمله ی
"آفریدگار آفرینش را خلق می کند" است .اگر بیننده ی خواب نمی تواند دلیل خواب را مالقات کند ،پس بیننده
ی خواب حتی نمی داند چرا این خواب اتفاق افتاده است .بنابراین بیننده ی خواب ،خواب را خلق نمی کند ،بلکه
فقط خواب می بیند .اگر ما بینده ی خواب را خداوند بدانیم ،پس آیا امکان دارد که خداوند دلیل این آفرینش را
نداند؟ وقتی بیننده ی خواب از خواب بیدار شود آیا درک خواهد کرد که خوابی وجود نداشته است؟
ساتیام :از من سوال می کنی یا به من جواب می دهی؟ من جواب را گفتم (اشاره به جوابی که برای اولین سوال
داده شد) .تو هنوز متوجه موضوع نشدی ،بنابراین تعمق کردن برایت خوب است.
خانمی می گوید :دلیل خواب ،خواب دیدن است .حال چگونه بیننده ی خواب می تواند دلیلِ خواب را بداند؟
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خانمِ دیگری می گوید :دلیل خواب ،خوابیدن است .بنابراین اگر من خوابیده ام و خواب می بینم ،پس وقتی بیدار
شوم مسلما دیگر خواب نیستم و چون دیگر خواب نیستیم پس خواب نمی بینیم ،بنابراین نمی توانیم خواب و
خواب دیدن را همزمان تجربه کنیم .تا مادامی که خواب می بینیم دلیل خواب که همان خوابیدن است ،وجود دارد.
آقایی می گوید :وقتی من روی این موضوع تعمق می کردم ،در ابتدا انفجارِ زیبایی را در قلبم احساس کردم و
سپس این را درک کردم که بیننده ی خواب ،می تواند دلیل خواب باشد ،چون بیننده ی خواب در خواب است.
اگر شما جزئی از آن خواب باشید پس چگونه می توانید متوجه ی دلیل خواب شوید؟ وقتی شما جزئی از نقاشی
هستید چگونه می توانید از بوم نقاشی آگاه باشید؟
ساتیام :دیگر چه کسی جسارتِ جلو آمدن دارد که صحبت کند؟ این تمرین برای شکستنِ منیت تان بسیار خوب است.
یکی از جویندگانِ جوان درباره ی عشق سوزانش به راهنما و همچنین چمدان های که دوباره ظاهر می شوند،
صحبت می کند .او می گوید" :من از این خواب خسته شده ام".
ن احساساتت.
ساتیام :این اتفاق ،بسیار خوب است .مرسی برای درمیان گذاشت ِ
یکی دیگر از جویندگانِ جوان احساساتش را برای داشتن راهنما و بودن در این راه بیان می کند .او می گوید که
در حالِ حاضر گیا است اما می داند که این مرحله برایش خوب خواهد بود.
ساتیام :بله خوب است .تمامی مراحل خوب هستند ،چون همانی است که باید باشد .بخاالر داشته باشید که هر
آنچه محسوس است تغییر می کند؛ به همین دلیل همه چیز خوب است .آن چه ابدی است "فقط هست" و ما
سعی داریم تا به آن مکانِ ابدی برسیم و این اتفاق برای کسانی می افتد که قلبِ شیر دارند یعنی داشتنِ کوهی
از صبر ،دریایی از عالقه ،شکیبایی بسیار و عالقه ی زیاد به آزادی .حال خبر خو

این است که ما تمریناتمان را

انجام می دهیم ،در غیر این صورت خودمان را در جای بدی قرار خواهیم داد .دیگر با وجود این مسیرِ حقیقی،
این عشقِ حقیقی و این ابزارهای حقیقی بعالوه درک بسیار زیادی که از سمتِ راهنما به ما داده می شود ،هیچ
عذر و بهانه ای پذیرفته نیست .ما همه چیز داریم پس واقعاً خوشبخت و سعادتمند هستیم.
راهنمای ما کجاست؟ در قلب مان .پس ما هیچ بهانه ای برای از دست دادنش نداریم .بله ،قلب تحت تاثیر قرار می
گیرد پس باید عالقه ی بیشتری به او نشان دهید و وقتی خوشحال شد بازهم باید عالقه بیشتری نشان دهید.
ساتیام صحبتشان را با یکی از جوانان ادامه می دهد :به االرافت نگاه کن و ببین کجا نشسته ای ،به شمع ،گل،
عکس های روی دیوار و به زیبایی که در وجودِ هر یک از شما است .تمامی این ها آسان بدست نمی آیند و به
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همین دلیل ،در این اتاق فقط تعدادِ انگشت شماری وجود دارند .تنها همین دلیل باید ما را تشویق کند که بدانیم
اگر با افکار همراه نشویم ،حقیقت از ما حمایت خواهد کرد .هر زمان احساس کمبود کنیم ،کمبود خواهیم داشت
و هر زمان احساس غنی بودن کنیم ،غنی خواهیم بود .هر زمان فکر کنیم که غمگین هستیم ،غمگین خواهیم
بود و هر زمان فکر کنیم که شاد هستیم ،شاد خواهیم بود .در راه برگشت به "خانه" جایی برای لوس بازی های
گذشته نیست ،شاید برای مدتِ کوتاهی بتوانیم در مواردِ مربوط به این راهِ حقیقت لوس بازی دربیاوریم اما این
کار اصال در رابطه با کارهای الهی قابل قبول نیست و تنها نتیجه ا

فقط عقب افتادن است.

شخصی از ساتیام سوال کرد که نهن چگونه خرد را تقلید می کند و ما چگونه می توانیم آن را تشخیص دهیم؟
ساتیام :امیدوارم هر کدام از شما جواب من را متوجه شوید تا دوباره این سوال را نشنوم .وقتی شما عمیقاً به
درون فرو می روید و خودتان را می شناسید ،دقیقاً می دانید که چه چیزی حقیقی است ،یعنی فرق بین صدای
نهن و موشکافی کردن را متوجه می شوید .شما با شک و تردید نمی توانید در عمقِ خود فرو روید .بهترین راه
انجام دادن آن است تا خودتان متوجه شوید .در این راه پر

الزم است ،این کاری بود که من انجام دادم .زمانی

که "خود" را در قلبتان شناختید و متوجه شدید که واقعا چه کسی هستید ،سپس می دانید نهن کجاست .وقتی
چهار برادرتان را شناختید ،شما بخوبی آن ها را تشخیص می دهید.
شما باید آنقدر در تاریکی بگردید تا به روشنایی برسید .من نمی توانم به شما معادله و یا تئوری بدهم و بگویم
آن را تمرین کنید .ما تنها به این دنیا آمده ایم و روزی نیز به تنهایی این دنیا را ترک می کنیم .بین این دو
نقطه ی زندگی اگر خیلی سعادتمند باشیم آنگاه کسی پیدا می شود که راه را به ما نشان دهد ولی بقیه کار،
کوشش و مسئولیت خودتان است .من خود مثالی از آن هستم .با اینکه بندرت می توانستم به معلمم نزدیک
شوم ولی از داخل ،پشتیبانی بیکرانی را احساس می کردم .زیرا رحمت معلمم که همان رحمت "خود" است
همیشه با من بود و برای شما نیز همینطور است.
عالقه داشتن به عمق ،عالقه برای شناختِ حقیقت ،عالقه برای عشق ورزیدن ،عالقه برای سرسپردگی نسبت به
آن عشق ،الزمه ی این راه است .این کار بسیار آسان است ،واقعا آسان است .تمامی سواالتتان تکراری است ،به
همین دلیل من آن ها را افکار تکراری می نامم .تمام جواب ها به شما داده شده است ،ولی تمریناتتان کم است
وگرنه چنین سواالتی پیش نمی آمد .هر کدام از ما بیشتر از آنچه فکر می کنیم حمایت می شویم .بیشتر از
آنچه تصور می کنیم رحمتِ الهی شامل حالمان است ،اینقدر راه های آزادی به ما داده شده است که احتیاجی
به دنبال آنها گشتن نیست .همه چیز همین جاست .پس مشکل چیست؟
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خبر خو

و مهم این است که ما دیگر زندگیمان را بیهوده تلف نمی کنیم ،اگر تلف می کردیم نشانگر این بود

که ما مشغول کارهایی غیر از این کار بوده ایم .بنابراین چه چیزی ما را از معمولی بودن جدا می کند؟ رحمت
الهی .ما همگی در این رحمت سهیم هستیم .بهیچوجه تفاوتی بین حقیقت من و شما نیست .فقط من زودتر و
با شدت آتشین تر این راه را شروع کرده بودم.
بحث جلسه آموزشی ،آتالنتا4/3/2112 ،

این قسمت مکالمه ی خصوصی ساتیام با یکی از افرادی است ،که در آغاز مقاله گفت :من فکر می کنم جمله ی
"خواب و بیننده ی خواب یکی است" همانند "آفرینش و آفریدگار یکی هستند" است.
ساتیام :دیشب منظورِ من نفی کردنِ حرف هایی تو نبود ،بلکه می خواستم در سطح نمانی .وقتی عمیقتر می
شوی ،دنیای خِردی برایت باز می شود که تا بحال تجربه نکرده ای .ما خیلی از چیزها را فقط قبول کرده ایم اما
الوری بنظر می رسد که گویی واقعا آن ها را تجربه کرده ایم ،در حالی که نه آن ها را درک و نه تجربه کرده ایم.
وقتی که تو خودت آن را درک کنی ،آن درک کامالً از آنِ تو می شود ،آنگاه آزادیت را بدست می آوری و بهار را
در درون خودت پیدا می کنی.
از این به بعد هر آنچه می دانی و تجربه کرده ای را به دور بیانداز و از نو شروع کن .صحبت های دیشب را به سکوت
ببر و بر رویشان تعمق کن .از خودت بپرس "معنی این که آفرینش و آفریدگار یکی هستند چیست؟ کجاست؟ حتی
معنی این که خداوند همه جا حاضر است چیست؟ من چگونه می توانم از آن سود ببرم ؟" اگر می گوییم آفریدگار
آفرینش را خلق کرده است ،باید اول آفریدگار را پیدا کنم و سپس درباره ی آفرینش صحبت کنم .همانطور که
کارهای روزانه ات را انجام می دهی ،در درون خودت ساکت با

یا هر از گاهی به درون برو و با سکوتت با .

وقتی که مدیتیشن تعمق می کنی و در آن سوال را می پرسی ،باید مطمئن باشی که تعمق کار خود

را انجام

خواهد داد ،باید منتظرِ جواب بمانی ،نه این که سوال بپرسی و بروی سراغ کار های روزانه ات .منظورم این است
که باید به دنبال جواب باشی .هر چه بیشتر تمرین کنی به انجام دادنش بیشتر عادت می کنی .کم کم در به
رویت گشوده می شود و بیشتر می فهمی که چه باید بکنی .تو باید خودت تمرین کنی چون اگر من آن را برایت
توضیح دهم ،فقط قبول دیگری برایت درست می شود.
مکالمه تلفنی خصوصی4/1/2112 ،
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