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روز گردباِد تنفر و دروغ، ابرهای فضیلت، عدالت و حقیقت را به گوشه و کنار آسمان پراکنده کرده ام

وقتی شما  وجود خواهد داشت.  هم مادامی که انسان عشق دارد، بدون شک عدالت و درستکاری است. 

در آن  . پیدا می کند عشقتان را به سوی خداوند هدایت کنید، ذهن به آرامی و بطور پیوسته تحول

ها  صورت شما در غم و شادی دیگران سهیم می شوید و رحمتی را تجربه می کنید که ماورای دستاورد

یکی از  د تغییرات بسیاری خواهد کرد. سرسپردگی شما به خداونو  و فقدان های موقتی این دنیاست

و خدمت کردن به  پیدا می کند اهمیتبرای انسان مراحل مهم، زمانی است که خدمت به خداوند 

 تنهایی یک پاداش است؛ زمانی که انسان تا جایی که می تواند هیچ چیزی را بیشتر از به دست آوردِن

 فرصتی برای خدمت به "او" نمی خواهد. 

 1918مارس  22ن الهی، سخنابابا، 
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آنچه می خواهم برایتان تعریف کنم   واهند یگانگی خود را با خداوند احساس کنند.این داستان برای کسانی است که می خ
من اگر به زندگی خودم برگردم، هیچ چیزی برای گفتن نخواهم داشت.  هیچ   زندگی خودم.دریای حقیقتاً قطره ایست از 

می توانم به داستان زندگی ام  نقطه ی برای مقایسه کردن ندارم تا بگویم زندگی من چگونه و چطور بوده است.  فقط
 در این راه برگردم، چون همه ی داستان های دیگر برای من به پایان رسیده اند. 

 وقتی من برای دیدن سای بابا به هندوستان رفتم، عاشقش شدم.  ولی چرا؟

رفت و من این عشق پای وجودم را در بر گهنوز نمی دانی.  این عشق سرا  قلبم می گفت:  او چیزی می داند که تو
را بسوی او سرازیر کردم.  او، فقط او.  تمرکز این عشق او بود.  عشقم، و عشقبازی و نزدیکی با او خوشحالم می کرد 

 اما در مواقع دوری، نه )خوشحال نبودم(.

 ، عجب عشقبازی و عشقیست!!!! "خود"عشقبازی خداوند با 

 دیگر هوای تنفسم آن عشق شده بود.  

 هم گیرنده آن عشق شد.  ولی چرا؟ همانطوررا در وجودم زنده کرده بود،  او که عشق

 راجع به آن عشق، برای آن عشق و بخاطر عشقِ او بود.  ولی چرا؟ من بیشتر و بیشتربعد از زنده شدن آن عشق، افکار 
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نه  ؛آغشته شده بودندآن عشق غرورم را شکست و مرا به خاک پای او نشاند، ولی دیگر خوبی ها و بدی ها در هم 
 چیزی به نظرم بد می آمد و نه چیزی خوب.  ولی چرا؟

 فقط آن عشق و تشنگی من برای نزدیکی به آن عشق بود.  ولی چرا؟

 ولی چرا عشق با من بود؟ 

 ولی چرا با این وجود غصه دار بودم؟ 

 در هم حل می شدند، ولی هنوز معشوق سمبل آن بود.  ولی چرا؟  کم کم عشق و عاشق

سال ها و سال ها در این عشق و حقیقتی که این عشق در دامن دارد نشستم.  دیگر حقیقت با من حرف می زد، با 
 من دوست بود و من هم با او، و عشق تماشاگر هر دوی آن ها بود.  ولی چرا؟ 

 در سوز عشق او نشسته بودم.  ولی چرا؟   زندگی مفهوم قبل را نداشت و من

 مکالمه با او در خلوتِ شب تبدیل به عادتم شده بود، عادتی گرانبها.  ولی چرا؟ 

از هر مانعی می گذشتم تا به او نزدیک شوم و عشقم را به او ابراز کنم.  روز و شب در پی نزدیکی شدن به او بودم.  
 ره هراسان می شدم.  ولی چرا؟ در مواقع نزدیکی به او، از دوری دوبا

 ولی چرا؟  . آمدن ها و رفتن هایم، تشنه تر می شدم و این تشنگی مانند تیشه ای به ریشه ی من می زددر 

 هر بار که با او روبرو بودم، تمام کوششم کمتر می شد.  ولی چرا؟ 

 کم کم حضور معشوق را در خلوت دل احساس می کردم و با او هم نفس می شدم.  ولی چرا؟ 

حال معشوقم لحظه ای چهره ی عشق و لحظه ی دیگر چهره ی حقیقت را داشت و پشت هر دو چهره باز صورت 
 معلمم قرار داشت، یعنی معشوق در آن فرم بخصوص.  ولی چرا؟ 

هم فرم و  همانطور، با چشمانم می دیدم که چگونه مرا به خاکستر تبدیل می کند، که عشق سوزنده تر می شد همانطور
 اسم من با خاکستر یکسان می شد و با آنچه که فرم نداشت یکی می شد.

 ولی چرا؟  ولی چرا؟  ولی چرا؟

؛ چیزی را می سوزاند و عشق کاری انجام می دهد نِاسوز هر قدم از این راهِواضح است.  دلیلِ چرا ها حقیقتاً بسیار 
 چیزی را زنده می کند.  
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 باران، خیس بودن زمین است؛ نشاهن ی بارش

 نشاهن ی سرسپردگی، آرامش و صلحی است هک  

وند سرسپرده ی    آورده است. بدست خدا
 

 

در آن عشق، گیرنده ی عشق و آن چیزی که باعث شده است که این عشق به وجود   عشق فقط یک چیز است.
بیاید، یکی می شوند.  یعنی همان عشقی که بابا در وجود من انداخت، همان عشقی که به طرف او می رود، باعث می 

  شود که من زنده شوم.

نان یاو اطمه اگر عاشق نباشی ب  می دانستم که کمکم خواهد کرد. اوه شدم و با اعتماد بمعلم  عاشق بله، من خود به خود
   مانند پول تقلبی اثری نخواهد داشت.هنان کنی یاو اطمه اگر بدون عشق هم بی و نمی کن

  د؟ آیمی چطور  عشق

تا آتش همه چیز را  دیاد کنیزم را زیشما فقط هسرسپردگان یا عاشقان خداوند تجلی می شود.  خود به خود در عشق 
 .کرد فورانچه ای در قلبم باز شد و شروع به یدن بابا دریمن با دفراگیرد.  

 عشق بازی الهی چیست؟

 است.  "خود"، و در "خود"عشق بازی با 

 ساتیام
 2008ه فوری 12روز عشق، مکالمه ی تلفنی ساتیام با عاشقان در 
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 اکتیب

راه عشق الهی 
د که راه باکتی نسای بابا می گوی امشب می خواهم در مورد عشق الهی یا راه باکتی با شما صحبت کنم.   ساتیام:

بچه گربه هیچ مسئولیتی  و حمل می کند.  است گرفته شاز پشت گردن او را همانند بچه گربه ایست که مادرش

 در عین حال بچه گربه باید به مادرش اطمینان داشته باشد که امابلکه همه مسئولیت ها متوجه مادر است،  ندارد

 .راه باکتی است که راه سرسپردگی و عشق هم نامیده می شود، روش این او را رها نخواهد کرد. هرگز

که در من وجود  امیدی و بیچارگیاحساس نادلیل به  ،کردمسای بابا را مالقات  مکه من معلم خود هنگامی

 با دیدن هندوستان نرفتم امابه قصد عاشق شدن به من  عظمت او عاشقش شدم.  بزرگی و با دیدنداشت، 

وقتی با چنین چیزی مواجه شدم دیگر منی به عنوان یک شخص آمد.   در من بوجود عشق ،بزرگی و عظمت او

وجود نداشت
1

 شما ممکن است قلب خود را به شخص اشتباهی بدهید و   دادم. تمام وجود، قلبم را به اوو من با  

 جاده ی همواری باعث شدچون قلبم را به شخص درستی داده بودم، در مورد من،  امادلشکسته شوید در نهایت 

 ایجاد شود. "آن"  از خودکاوی به سوی خداشناسی یا شناخت

عشق بسیار اهمیت دارد زیرا اگر شما از من متنفر بودید اینجا   مهم است؟تا به این اندازه  حال چرا این عشق

هنگامی که به  اگر شما مرا دوست داشته باشید، به گفته های من اعتماد می کنید.  دور هم جمع نمی شدید. 

                                              
1  that was the end of me 
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احساس  فعت خواهید برد. ها عمل کردید من گفته های مرا عمل می کنید و وقتی که به آن ،من اعتماد کردید

او وقتی صحبت های او را شنیدم، احساس کردم که آغاز و پایان همه چیز   .بودبه همین شکل من نسبت به بابا 

 ُمهر تایید زده شد. بر روی همه چیز تا ابدبرای من و است 

به خاکستر تبدیل  همین آتش است که قلب هایمان را پرما )عشق( آتشی است که ما را به جلو حرکت می دهد. 

را تجربه  و سپس شما آن می کند این عشق و اعتماد باالخره گوش های شما را با حقیقت همسو می کند. 

 .(خواهد بردِخَرد  سمت شما را به ،عشقنهایتًا )یعنی  خواهید کرد

که در من جریان  دی رافکر نمی کردم ِخَر اینگونهزیرا اگر  چرا باید پرما و عشق من به سوی شما هدایت شود؟ 

پس عشق محرکی است برای دادن و گرفتِن ِخَرد، و به همین دلیل است که ِخَردی  تان نمی کردم. دارد تقدیم

 .پر محتوا و زیباست تا به این اندازهکه اینجا عرضه می شود، 

ولی مسئله ی  دهید، آن منبع مسئول شما خواهد شد. می قلب و افکارتان را به یك منبع تمام هنگامی که شما 

باید این عشق و  نمی افتد.  یاتفاق چنین اساسی این است که با یک عشق و سرسپردگی نصفه و نیمه

 شناسی برساند.ما را به هدِف خودبرو برگرد باشد تا ش بدون سرسپردگی با تمام قلب و وجود، بدون قید و شرط و

حاضر می شوم.  عشق شما و عشق من ما را دور هم  این مکان من فقط به خاطر عشق است که هر هفته در

در این عشق هیچ قضاوتی وجود  هیچ چیز باالتر از عشقی که من از آن سخن می گویم نیست.  جمع می کند. 

که  انیگناه این عشق به هیچ قراردادی نیاز ندارد و هیچ پرسشی راجع به گذشته شما، مذهبتان، یا احیانًا ندارد. 

ممکن است خود من هم مرتکب  شما اهمیتی نمی دهم.  انگناهمن به  کب شده باشید ندارد. ممکن است مرت

را "انجام دادن اعمال ها گناه نمی گویم، من آن گناه شده باشم، ولی من به آن
2

این عشق چیزی  می نامم. " 

جایگاه الهیت تبدیل به مکانی هر است که باعث می شود
3

گرفتن به اینجا می آیند و همه با نیِت دادن و  شود.  

یمه اآن صحبت کرددر مورد  این ما را در وضعیت انرژی تخم مرغی قرار می دهد که قباًل
2
. 

 2002 می 11خالصه ای از دی وی دی "آیا با منی؟" 

 

                                              
2  doing 

3  Holy Ground 

  می کنند.اشاره   2002/13/3وی دی انرژی تخم مرغی ساتیام در اینجا به دی   2
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 مان کالم خرد را می شنویم، احساس بسیار خوبی داریم؟  چرا زمانی که ما از راهنمایسوال: 

همانند این است که  شخصی یک پازل هزار  به این دلیل که شما با معمایی به نام بازار رو به رو هستید.  ساتیام:

تکه ای را به داخل اتاق استراحت شما بی اندازد و شما با سردرگمی و زحمت زیاد سال های سال وقت خود را 

زمان خرد شما بیشتر می شود و به همین دلیل ر به مرو  صرف در کنار هم گذاشتن تکه های این پازل کنید.

روید، کسی که پازل های زیادی را  سپس نزد شخصی می  جای هر تکه از این پازل را راحت تر پیدا می کنید.

درست کرده است، و از او می پرسید: این تکه در 

 کجا قرار می گیرد؟ 

من به شما نخواهم گفت که تکه های پازل کجا 

قرار می گیرند، اما به شما می گویم که محیط 

دانستن چنین چیزی به   اطراف آن چگونه است.

شما  شما شادی بسیاری می دهد به این دلیل که

جای درست تکه  زمان زیادی منتظر فهمیدن

تا این که کل اتاق  ،دهای پازل مانده ای

 هموار شود.  استراحتتان یک دست و

 آیا ما باید آن معما را حل کنیم؟  سوال:

آه، بله. شما باید معما را حل کنید، در غیر این صورت زندگی های بیشماری را صرف در کنار هم ساتیام: 

 خواب این کار را به پایان برسانید.  همین پس بهتر است هر چه زودتر در  های پازال خواهید کرد. گذاشتن تکه

 .به عنوان بدن باید کارتان را تمام کنید " نباید هیچ کاری انجام دهید اماالبته شما به عنوان "مطلق

  1392 ،مکالمه ی خصوصی

 



 3 عشق و سرسپردگی  

دو سال اول آسان است  یا شما می گویید "این راه یکشبه طی نمی شود و بسیار سخت و دشوار است.  یک  س:

 منظور شما چه نوع مسئولیت هایی است؟زیادی همراه است."   های لب با مسئولیتولی اغ

ربه هایتان می در چند سال اول شما شیرینِی این خبر خوشی که به شما داده شده است را از طریق تج ساتیام: 

چشید.  این دوران ماه عسل است.  بعد از آن شما باید تمرین کنید، هشیار باشید، با آن زندگی کنید، از آن 

تغذیه کنید، آن را تنفس کنید.  همه این تمرکِز یک سویه را ندارند و به همین دلیل سردرگم و پریشان می 

ین راه برای این که موانع و سردرگمی ها کمتر و کمتر شوند، شوند، البته این هم قسمتی از این راه است.  در ا

سرسپردگی و تمرکز باید بیشتر و بیشتر شود تا ذهن بتواند در مقابل ضربه ها
1
 .دوام بیاورد 

شما همیشه می گویید زیر بنای کل این راه عشق است.  چگونه می توانیم آتش عشق به ساتیام )حقیقت(  س: 

 را شعله ور کنیم؟ 

دو مورد وجود دارد.  مورد اول این است که کسی نمی تواند آن را روشن کند؛ باید آتش خودش، خودش   ساتیام:

را روشن کند.  مورد دوم این است که شما آنقدر آمادگی دارید که با پشتکار به کوشش خود ادامه می دهید و 

شود و آنقدر از این راه خود را تغذیه می کنید  اعتماد می کنید تا این که درستی حقیقِت داده شده به شما، ثابت

گیرد.  در بعضی موارد تا شخص آماده و مایل نباشد، هیچ راهی برای  خره آتش، تمامی وجودتان را در برتا باال

 روشن کردن آتش وجود ندارد.

 آیا داشتن عشق برای ساتیام )حقیقت( درونی، الزم است؟  س:

عشق به هیچ وجه میّسر نیست به این دلیل که ساتیام )حقیقت( آغشته به این بدون  هپیمودن این را  ساتیام:

عشق است؛ یعنی مشخصه ی ساتیام عشق است.  این عشق شما را به سمت ساتیام )حقیقت( می کشاند و در آن 

 ت.عشق، با او یکی شده و تبدیل به یک آتِش عظیم می شوید.  آیا عشق الزم است؟  بله؛ عشق تنها وسیله اس

                                              
 ضربه هایی که برای از بین رفتن منیت به انسان وارد می شود.  1
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 آیا امکان دارد که فقط با عشق به ساتیام درون، به این سفر ادامه داد؟  س:

در موارد خیلی نادر، بله!  حتی اگر شما عاشق دلخسته ی ساتیام درون باشید، ممکن است به طور واضح   ساتیام:

د و بتوانید از عشقی ندانید که چه چیزی را دوست دارید و در نتیجه گمراه شوید.  اگر پختگی کافی داشته باشی

لب ز نادرترین موجودات هستید!  در اغا که به درونتان دارید استفاده ببرید، به شما تبریک می گویم؛ چون شما

موارد ساتیام درون باید چیزی را که برای شما محسوس است بیاورد تا شما بتوانید با او ارتباط برقرار کنید، 

تا جایی که آنقدر عالقمند شوید که به عمق درون رفته و برقصید،  خدمت کنید، عشق بورزید ودرکش کنید، 

 دیگر باال نیایید و به جای یک زندگی معمولی، "بودن"، تبدیل به زندگی روزانه تان شود.

یک پا به سر برید؟   با بنابراین آیا برای راه رفتن به دو پا احتیاج دارید؟  بله.  ولی آیا می توانید زندگی را فقط

 .البته که می توانید!!!  بستگی به این دارد که دوست دارید با چه سرعتی حرکت کنید

 2006جوالی  10خالصه ای از مصاحبه با ساتیام در روز گورو پورنیما، 

 

 

 

 .برخیزد قلب از باید چیز مهه

 .کنید منی خود آِن از را خداوند نباشد، کار آن در قلبتان و نیاید قلب از اگر

 دهید، اجنام قلبتان با کاماًل را متریناتتان ی مهه کهامهیت بسیاری دارد 

  و کنید احساس درونتان در را مترینابتدا یعنی 

 دهید. اجنام بعد

 ساتیام
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ر گرفته شده از دفتر خاطراتب 
فراموش کردن پاسپورتش نتوانست به همراه دوستان الهی اش سوار هواپیما شود، اما یکی از عاشقان بعلت  2012ریتریت بودروم راه در 

و با این که  هواپیما بعد از چند ساعت پرواز به علت نقص فنی به فرودگاه بازگشت و در این فاصله پاسپورت این فرد به دستش رسید

یکی از عاشقان بعد از سوار شدن این شخص به هواپیما،   شود! ت سوار همان هواپیماهیچ مسافری از هواپیما پیاده نشده بود، توانس

 در دفتر خاطراتش می نویسد.احساس و تجربه اش را اینگونه 

 

 باز مانده است.من در مقابل تو زبان ای الهیت، 
 من زبانم قدرت سخن گفتن را از دست داده است.

 حیرانم. ،می کنم در سکوت خود حیرانم، من در ابزارهایی که از آن استفاده من
هیچ مرزی برایم دیگر من در این لحظه هیچ جایی ندارم.  الهیت هیچ جای ثابتی برایم باقی نگذاشته است. 

 یعنی ذهن غایب است. وجود ندارد. هیچ مانعی وجود ندارد. 
کامل و  ؛درس هایت درست هستند ی همه ،ساتیام من، برای هزارمین بار اعتراف می کنم: ای عشق من

 .بی نقص
 کالمت چیزی جز حقیقت محض نیست.

، با ما همراه شود وقتی در فرودگاه فهمیدم که یکی از دوستانمان نمی تواند به دلیل مشکالت پاسپورتش
خدایا یعنی مدیتیشنی که معلمم به   مدیتیشن حضوری را که تو به من یاد داده بودی از اعماق وجودم انجام دادم.

من   قدرت دارد که سیصد مسافر را به فرودگاه برگرداند تا دوستمان را سوار کند؟ اندازهتا به این من یاد داد 
ر از عشقی خالص و بزرگ به هم اکنون وجودم پُ  من هاج و واج مانده ام.  من مغزم کار نمی کند. حیرانم. 

 اهلل و اکبر!  .استراهنمایم 
همه قوانین  ،نشان دادی که وقتی الهیت بخواهد پس دیگر مشگل من در این دنیا چیست؟  خدایا تو به ما

احساس می کنم نه فکرم کار می کند نه عقلم و حتی قلبم  ،خدایا من حیرانم و بخار می شوند.  شده بازاری پوچ

چون تو در  . "هستی"خوشحالم چون تو  اما خوشحالم..........  من زبانم باز مانده است.  هم سرگردان است. 
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من هیچکس نیستم و حقیقتاً هیچ چیز نمی دانم.    و این بودن به من وجد زیادی می بخشد. "هستی "هر لحظه
هیچ چیز!  هر چه می گذرد بیشتر درک می کنم که هیچ چیز نمی دانم.  خداوندا، هواپیما را برگرداندی تا برای 

 صدمین بار عظمت خودت را نشانم دهی.  من تسلیمم، عشق من!  من تسلیمم!
هنمایم، با همین بدن محدود و این ذهن میمون وار تجربیاتی را در اختیارم می گذاری تا مطمئن شوم که را

به من می گویی ما   قوانین و چهارچوب ها نباشم. ،به من می فهمانی که می توانم اسیر باورها محدود نیستم. 
 ماورای محدودیت هایمان هستیم.

، بابای نازنینم، ای عشق های من که در یگانگی ساتیام نورانی من نم، الهیت همیشه جاودان،اخدای مهرب
خودتان می درخشید، اگر من خود را مانند برگی به دریای الهیت بسپارم دیگر چه اهمیتی دارد که این خواب برایم 

م چه اهمیتی دارد که بفهم  چیست. نم چه اهمیتی دارد که رل و نقشترتیب داده است.  چه برنامه ای را 

 دیگر چه چیزی اهمیت دارد. و واقعاً "هستی"چه اهمیتی دارد که............... تو  این راه کجاست.  آخرِ
این عشق و  این لحظه را از من نگیر.  خدایا!  آه!  من در آغوش الهیت آزادم، من در اوج اعتمادم. 

خواهش می کنم آن را  این لحظه را.  ،این لحظه را تا ابد در ذهن من حک کن سرسپردگی را از من نگیر. 
 استدعا می کنم! فراموش نکنم. 

درستی آن را ببینید  ی اعتماد کنید تا نتیجه روزی راهنمایم گفت که علیرغم تالطم های ذهن فقط اعتماد کنید. 
  و ما پانزده نفر شاهد این نتیجه الهی بودیم.

 پانته آ
 1391شهریور  22
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برای   مشاهده کنیم.بین مذهبمان و درس های بابا را  یگانگِیمی توانیم مان، و عمیق واقعی  به نسبت درک

خانواده ی اسالمی متولد شدم، اما مذهب برای من چیزی به جز یک سری تشریفات مذهبی یک مثال، من در 

 شناخت بابا و درس های ایشان، از طریق عشق بی پایاننظر من بی معنی بودند.  بعد از  شان ازنبود، که بیشتر

به معنی اسالم  معنی اسالم و اهمیت تشریفات مذهبی را درک کردم.  به تدریج ، درک من توسعه پیدا کرد واو

بابا به ما می آموزد که چگونه در برابر خداوند تسلیم باشیم،   .است تسلیم در برابر خواست و اراده ی خداوند

با این   عشقش ترس از خدا را از بین می برد و آن را با عشق و درک از قدرت واالتر جایگزین می کند.توسط 

  :که مسیحیان می گویند همانطور تبدیل به راه و روش زندگی می شود. درک، تسلیم در برابر خواست خداوند 

  .و اراده ی خداوند انجام خواهد شدخواست 

". ید"هرگز خدا را فراموش نکن  :بابا می گوید و خواهد که پنج بار در روز نماز بخواننداسالم از طرفدارانش می 

و باز هم توسط عشق بی پایان بابا،  د.عبادت کردن در ما پرورش پیدا کن برای فراموش نکردن خدا باید عادت

به بنابراین بعنوان یک مسلمان، ما   .خواهد شد م گوروی مان یا خداوندویاد مدا به آغشته زندگی هر کدام از ما

 در روز را  درک می کنیم. دلیل خواندن پنج بار نمازتدریج 



  2931ماه  مردادنشریه ی  24

اسالم از مسلمانان می خواهد یک ماه در سال روزه   روزه گرفتن است. ،یکی از تمرینات مهم دیگر در اسالم

برای گرسنگان و تشنگان را در  شفقت و همدردی دلیل روزه گرفتن در اسالم این است که مسلمانان  بگیرند.

ت برای دیگران را احساس می همینطور، توسط عشق بیکران بابا، ما کم کم دلسوزی و شفق خود پرورش بدهند. 

عشق بورزیم، بجای آزار دادن کمک داشتن  چگونه بجای تنفر که ما از زندگی بابا و عشق او یاد می گیریم  کنیم.

م؛ که سمان را کنترل کنیفروزه گرفتن به ما یاد می دهد ن  .نکنیم افراط می کردیم دیگر کاری دراگر کنیم، و 

آموزد روزه گرفتن به ما می  یکی از ارکان مهم درس های بابا است.  که می گویند "َاهیمسا"در مکتب هند به آن 

 ند. می شو متذکراین نکته را بابا مکررًا  که همانطوراز خواسته های دنیوی مان دست برداریم، 

عشق بابا   .امکان پذیر است بابا فقط با عشق، عشق، عشق ،به نظر من، درک تشابهات بین درس های بابا و اسالم

می دهد مذهب خود و درس های او را درک  هبابا اجاز عشق  و یگانگی را تجربه کنیم. "یک" اجازه می دهد

 ؛عشق بابا تنها مذهب من است  دارد.را در بردارد، عصاره ی تمام مذاهب عشق بابا تمام مذاهب را در بر کنیم. 

را با نام های مختلف می خوانند، و به همین دلیل  "آنهر گروهی "  عشق". که او می گوید "مذهِب همانطور

بابا که  وجود دارد به این دلیل این عشق را عشق می بینم.  "آن"در صورتی که من  شود،اختالف مشاهده می 

  "هست"، زیرا "من هستم".

 ساتیام
 2013 می 1
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 ؛کنید ور غوطه است خداوند همان که عشق، در را چیز همه

 کنید. زندگی عشق در و بمیرید عشق در شوید، متولد عشق در

 شوید. ادغام خداوند در وشده  پدیدار خداوند از

 .عشق اقیانوس در باشید موجی

 کنید. کامل را خود و شوید ادغام خداوند در باید بلکه بمیرید، نباید

 است، این سرنوشت

 است. این مقصد

 بابا
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 ن می دانم که درون من چیستم

ند اما کوچکترین چیزی قادر است اعتماد به نفسشان را هست زیادی برخوردار به نفِس انسان ها از اعتماِدبعضی از 

مانند شاه یا ملکه از بزرگی و قدرت برخوردار  دنیوی هر چقدر هم در سطحچنین انسان هایی   خدشه دار کند.

است و به  رتزلزل ناپذیر و پایدا ،اعتماد به "خود"  می شود. شانباشند باز هم چیزی وجود دارد که باعث ترس

ما نمی افتد بلکه باید  چنین اعتمادی یکباره از آسمان به دامان گسترش یابد.  در وجود ما همین دلیل هم باید

  با تمرین کردن آن را دریافت و کسب کنیم.

من به عنوان یک زن می   از بین می برد. را داریم در مورد خودمانما که  ییقضاوت ها تمامِی ،به "خود" اعتماِد

من باید این کار را می کردم یا   به طور مثال با خود می گوییم: دانم که ما خودمان را بسیار قضاوت می کنیم. 

 پس از این مرحله نوبت به متهم کردن خودمان می رسد و به مجرد این نباید آن کار را انجام می دادم.  من اصاًل

 در چنین شرایطی، دیگر ما از حقیقت وجوِد اقع خود را از "خود" جدا کرده ایم. که خود را متهم می کنیم، در و

باید تمامی صحبت های ما در مورد  خودمان تغذیه نمی شویم زیرا در دنیای تناقض های ذهنی به سر می بریم. 

آن این است دلیل   های ما مستجاب نمی شوند. نباید ها و ای کاش هاست و به همین دلیل هم گاهی دعا ،ها

ما هر چه   که شنیده شویم باید نزدیک باشیم. برای این ، امادور احساس می کنیمبسیار که ما خود را از حقیقت 

"خود" احساس کنیم کمتر به دعا کردن نیاز خواهیم  بیشتر یگانگی خود را با خداوند یا حقیقت وجودمان یا

آتش خود به خود ما را گرم  نیست؛ وقتی به آتش نزدیک باشیم دیگر برای گرم شدن نیازی به فریاد زدن  داشت.

 .می کند زیرا طبیعت آن گرما و گرم کردن است

بنابراین وقتی به نور حقیقت وجودمان یا خداوند نزدیک شویم آنگاه "آن" بنا به طبیعت خود از ما مراقبت و 

 اینگونهطبیعتش کند زیرا برای ما فراهم فراوانی و وفور را این است که عت "خود" طبی  محافظت خواهد کرد.

 است. 

بعد از بی پاسخ  می کنند و بیشتر مردم چنین کاری ناله کنیم.  از سرما ما نمی توانیم دور از آتش بنشینیم و بعد

در شب والدت حضرت مسیح در  بابا داستان زیبایی را در همین رابطه  متعجب می شوند. هایشان ماندن دعا

در آن شب به خصوص، بابا در  تعریف کردند.  در هندوستان بودیمچنین زمانی  یکی از سال هایی که ما در

 .  ندکرد همه جا منتشر کرده بود صحبت در سخنرانی اش از زیبایی، مهربانی، عشق و درس هایی که مسیح



 27 عشق و سرسپردگی  

 آواتار هندو مانند بابا بود. یک به زمان کریشنا کهداستان به حدود پنج هزار سال پیش برمی گردد، 

با چند  شان را به ازدواجانها دختر پدر و مادر ها بیشتر از زن ها بود و به همین دلیل تعداد مرد در آن دوران

م زن پرهیزکاری به نام دروپادی بود که به کریشنا با تما زماندر آن   می آوردند. پنج برادر در به طور مثال ،مرد

 متاسفانه آن پنج برادری که دروپادی با آن بود و بس.  کریشنا وجود عشق می ورزید و تمام فکر و ذکرش فقط

تنها  زنشان های قهاری بودند که در راه قمار تمام امپراطوری خود را از دست داده و ها ازدواج کرده بود قمار باز

سر آخرین داشته خود یعنی زنشان قمار کردند و او را هم  ها بر روزی آن  .که برایشان باقی مانده بود بود چیزی

 در قمار باختند. 

اما باالخره الزم بود که حقیقت را   .دنبه خانه بازگشت ف و پشیمان بودند،درحالی که از کارشان بسیار متاس ها آن

ما تو را بسیار دوست داریم و از کاری که انجام داده  : ها به دروپادی گفتند آن  در میان بگذارند. همسرشان با

بهترین مادر و دوست داشتنی ترین فردی هستی که ما می  بسیار پرهیزکار و تو . هستیم خجالت زدهبسیار ایم 

در  تو را نهایتًا شرط بندی هم بازنده شدیم وآخرین متاسفانه ما در  اما ،ستیم به عنوان یک زن داشته باشیمتوان

 باختیم. شرط بندی آن

  بودند. از این موضوع غمگین شد زیرا می دانست که شوهرانش او را در قمار به افراد شروری باخته او بسیار

برینداوان به سر می بری، به  ای کریشنایی که در کریشنا!   بالفاصله او به اتاق نیایشش رفت و با التماس گفت:

 من کمک کن!

کریشنا  زمان زیادی سپری شد ولی از کریشنا خبری نشد.  برینداوان از شهر محل سکونت او بسیار دور بود. 

خبری از کریشنا  اما این بار انجام می داد همه کار در دل داشت برایش این زن به خاطر عشق عمیقی که معمواًل

 نبود.  

کریشنا!  آیا "  اراحتی سرش را به دیوار کوبید و گفت:از فشار ن دروپادی پس از مدتی که از کریشنا خبری نشد

در میان این دعا و خواهش  التماس می کنم!" به تو می توانی به من رحم کنی و مرا از این مخمصه نجات دهی؟

 جواب بده."  به من ، حداقل توداری یجا " ای کریشنایی که در قلب من  او گفت: و تمنا ها

من در " کریشنا گفت:   و دروپادی گفت پس چرا این ظهور این قدر به درازا کشید؟بالفاصله کریشنا ظاهر شد 

قلب تو به سر می بردم اما چون تو مرا از برینداوان فرا می خواندی ابتدا باید از قلب تو به برینداوان می رفتم و 

  از من داشتی."درخواستی  چنین من به برینداوان رفتم زیرا تو مشخصًا  سپس به اینجا برمی گشتم.
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ما  هر یک از داستان این داستان براستی اشک من را در می آورد زیرا دقیقًا ؛این داستاِن رابطه ما با حقیقت است

 او همین جاست اما ما از بهشت و د: ند می گویناشاره می کن انکه به قلبش ساتیام در حالی . است با حقیقت

سال بی پاسخ می  ِیهای ما سال ها به همین دلیل است که گاهی دعا  دور او را طلب می کنیم. مکان های

من از آِن توام، من اطمینان دارم و می   :است و نگفته مانند زیرا دریافت کننده به اندازه کافی قدم جلو نگذاشته

 دانم چه کسی هستم، من می دانم که درون من چیست.

عشق صحبت می کنم سرسپردگی و  در مورد وقتی د: نی دهد و  ادامه منمی کن ان را پاکساتیام اشک هایش

  اشک بریزم. و عشق م ساعت ها و ساعت ها در این سر سپردگیهست قادر

 2001/21/6 ،"خود"از دی وی دی اعتماد به 

 

 

 

 

 

 

بعضی از مریدان احتیاج دارند که بطور فیزیکی 

نزدیک من باشند و هستند.  بعضی ها خواسته ی 

ا دارند اما در کنار من نیستند.  بودن رسوزان با من 

کسانی که با من هستند مستقیمًا تحت تاثیر قرار می 

گیرند و کسانی که سوزش جدایی را احساس می 

کنند بطور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند.  

عمل می  اینگونهزیرا احساس بی قراری و سوزش 

داشتن چنین  ؛کند که گویی نزدیک من هستند

باعث می شود که معلم درون تحریک شده ساسی اح

 و آن ها را بر روی خط مستقیم نگه دارد.

 2013، جون با ساتیام خصوصیمکالمه ی 
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   .ادامه می دهندساتیام کماِل رضایت خودشان را از گردآوری نشریه ی "شادی چیست؟" اعالم می کنند و 

  موضوع نشریه آینده عشق و سرسپردگی است.  ساتیام:

زیدرا در مدورد سدوزش عشدق و سرسدپردگی       ،خودتان را ابراز کنیدد تا  به شما آزادی می دهدموضوع این نشریه 

را بدا دیگدران    تجربده اش  بنابراین هر کسی می تواند بی پروا در مورد عشق خدودش بنوسدید و  ، صحبت می شود

سدوزش عشدق    تان در آن بنویسید و بگوید برای شمادفتر خاطرات.  هر کدام از شما می توانید همانند مطرح کند

و چه نوری به زندگی و تان باز کرده سرسپردگی چه مفهومی دارد و این عشق چگونه راه را برایبه چه معنا است، 

اما این نشدریه چدون در مدورد     شتنداهمیتی چندانی ندا در نشریه های قبل تجربیات شخصی  .داده است تانقلب

 بنویسید. آنچه احساس و تجربه کرده اید  هر می توانید از احساسات قلب است

به عنوان گروه  آنبنیاد سحرگاه الهیت در دومین نشریه بود که  نشریه ی قبل )شادی چیست؟(  یکی از جوانان: 

بدا  صورت گرفدت،   کمال تالش ذهنش، رحمت بگیر( در اولین نشریه )بایست، بابه نظر من   می کردند. کارمجزا 

 ی دوم امدا نشدریه   ،راضی نبودیم کاماًل که هر کاری که به ذهنمان می رسید انجام دادیم اما خودمان هم وجودی

 و دوسدتانم  که ساتیام رضایتشان را از نشریه ابراز کنندد مدن   بود و قبل از این کمال تالش قلب ؟(چیست)شادی 

مدا بدرای جمدع     گردآوری این نشریه بسیار آسان انجام شدد،   .نشریه راضی خواهند بود این از ایشان میمی دانست

 آوری مطالب هیچ برنامه ریزی نداشتیم و همه چیز اتوماتیک به سمت ما آمد.

خدمت هایی که ما در این راه انجام می دهیم الگدوی زنددگی مدان خواهدد      ؛این الگوی زندگی استبله،   ساتیام:

رویه  بخش نیست.  به تدریج این بود، زیرا به ما یاد می دهند که چه متدی نتیجه بخش است و چه متدی نتیجه

 عادتمان می شود و ما می توانیم از همین شیوه در بازار هم استفاده کنیم.

رجمده  م که مبادا در تینگران هستهمیشه  میهنگامی که جمالت بابا را ترجمه می کن شخص دیگری می گوید: 

فقدط  مانندد ایدن بدود کده مدا       ؛ترجمه مطالب خودش انجام شدد  ی "شادی چیست؟" م، اما در نشریهیاشتباه کن

از نشدریه  شما فکر می کنم به همین دلیل من   .انجام شود ها کار تاگذاشته بودیم  حقیقت خودمان را در اختیار

 .انجام دهند نه ین نشریه فقط وسیله بودیمماده کردن اآدر  بودید، زیرا احساس کردید هر کدام از ماراضی 

خواننده برای فهم آن کوشش نمی  ،چیست؟" مانند آب روان بود شادیهمین طور است.  نشریه ی "بله   ساتیام:

 من هم می دانستم که این نشریه خوب خواهد شد زیرا ایمان داشتم که  .فقط مطالب به دلش می نشستو  کرد
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 بدا قلدب   باید حتمًا یعنی می دانید انجام دهیدنیمه کاره  را این کار نمی توانید کهدرک کرده اید شما  هر کدام از

  آشکار شود. کامل بودن حقیقت به جلو بیایید تا

در زمانی که برای نشریه ی "شادی چیست؟" کار می کردیم من برای این که بتوانم تجربه ام را یکی از جوانان:  

ی کوچکی را برداشتم و هر روز درکم را در مورد موضوع نشریه یعنی "شدادی چیسدت؟"    در آن بنویسم دفترچه

برای نوشدتن  می نوشتم اما هیچ کدام از آن نوشته ها به دل من نمی نشستند؛ البته با وجود تمام این کار ها من 

 یت در کنار هدم بدودیم  اعضای بنیاد سحرگاه اله که من و یکی دیگر از ییدر یکی از شب ها  .پافشاری نمی کردم

تا صبح  را تجربه کردیم طوری که تا آن موقع تجربه نکرده بودیم و به همین دلیل زیبایی از شادی بسیاراحساس 

ما شروع به نوشتن کدردیم و هدر     .این احساس را بنویسیم می توانیم رسید که مانمی رقصیدیم.  ناگهان به ذهن

از اتمام نوشتن، آن را خواندیم، جالدب   یکدیگر را کامل می کردند.  بعدکدام یک جمله می گفتیم و این جمله ها 

 این مطالب توسط ما نوشته شده باشد.     م کهیباور نمی کرد این جا بود که هیچ کدام از ما

معنی   انسان خودش می نویسد. زیبایی بود.  چقدر زیبا است زمانی که احساس شادِی بسیار داستان  ساتیام:

خودش را نشان می دهد.  زندگی یعنی همین، در غیر  ،نشریه یعنی تجربه می کنیم و تجربه در جایی که باید

گفتار و کردار ، وقتی می گویم افکار  مطابق حرفی که می زند عمل نکند؟! این صورت چه فایده ای دارد انسان

یعنی چه؟  یعنی همانند آنچه در آن احساس کنید  باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند تا بتوانید خداوند را

در این روی کاغذ می آید.   بعد به وجود می رقصد، افکار می رقصد، قلب می رقصد وشما برایمان تعریف کردی 

که بخواهیم  به جای این  .شما تک تک مجموعه ای از قلب خواهد بود، نشریه مجموعه ای از تجربیات صورت

باید با قلب هایمان به در بازار اصاًل کمال وجود ندارد، که البته کامل دنیوی درست کنیم، زیبا و  مجموعه ی یک

تنها چیزی که می تواند به کمال ظهور دهد قلب است، منظورم از قلب هستی است و یکی از جلو برویم؛ چون 

شق و خود خصوصیات هستی شادی است، یکی از خصوصیات هستی آناندا است، یکی از خصوصیات هستی ع

هستی را احساس کرده ایم، هستی چیز عجیب  چنین تجاربی داشته باشیم در حقیقت فراموشی است.  وقتی ما

در هستی  شمازمانی که   ارتباط دارد. ساده است و سادگی اش هم به راحتی اش بسیارهستی  ،نیست غریبیو 

دنیایی  هیچ احساس بخصوص ،نمی کنند انناراحتت انتنگ نیستند، افکارت انبه پایت انکفش هایت دهستی تان

 چنینبه هر کدام از شما  است که این و این از خود چشیدن به خود چشیدن است.  تمام هدف این راه دنداری

تمامی این بزرگ داشته است و  بسیاربدهد.  من هر روز از یکی از شما می شنوم که یک تجربه  هایی تجربه

 است. که این راه مسیر مستقیم از ذهن به قلب .  نشان می دهدنشان می دهد کامل بودن این راه راتجربه ها 

و تا  رفتهآنًا به خانه  هر زمان که بخواهیمما می توانیم و  ما را به خانه می برد است که ییعنی یک خط مستقیم

  در آنجا برقصیم... صبح

 دهند.( )ساتیام برای جلد نشریه ی "عشق و سرسپردگی" عکسی را پیشنهاد می
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عکدس   دقیقدًا گویدای   که مقابل من است یکی از جمله هایی که شما گفته اید درن همین اآل  شخصی می گوید:

روز و شدب   و خواهش کردم، همنشینی کردم، هدم دلدی کدردم، التمداس کدردم      ،"من در زدم  منتخب شماست.

 "معشوقم را لبریز از عشق کردم.

همین موضوع بود که باید تمام قلب در هر کداری کده   گاحی امروزمان در رینو ی صب بله، بله، بله.  برنامه  ساتیام:

آواز خوانددن، آه   بایدد در   ، نه این که نیمی از آن باشد و نیمدی دیگدر نباشدد.   باشد انجام می دهیم حضور داشته

شنیده شدود   وهمه چیز آه قلب باشد   وکشیدن، ذکر گفتن، سکوت کردن، راز و نیاز کردن، رقصیدن، فریاد زدن 

  د و سوراخ شود.قلب بلرز تا

عشدق و   آنقددر  من از زمانی که با این راه آشنا شدم همیشه از خداوند می خواستم کده بده مدن     یکی از جوانان:

زمدانی کده بدر روی     آوردمن بده یداد   هیچ چیز نتواند من را از زمین حقیقت تکان دهدد.  اآل  تاسرسپردگی بدهد 

کدار کدردن بدر روی     و حاال هم می توانیم با کار می کردیم ما خوشحالی را تجربه کردیم ؟"چیست "شادینشریه 

شداید دعدا و    تدا برای مدن فرصدتی اسدت    این موضوع را هم تجربه کنیم.  این نشریه  نشریه عشق و سر سپردگی

 م.هست از این موضوع بسیار خوشحال من و برآورده شود آرزویم

، زیرا پشدتوانه  الهام شد شاید به همین دلیل این موضوع  برای این نشریه به من د. بله، تجربه خواهی کر  ساتیام:

 و نددارد ما این عشق را قبدول  راه ای است برای کسانی که این عشق را دارند و باعث می شود احساس نکنند که 

% 100عشدق را هدم کده ایدن    کسدانی  آن را احساس کنند و  فرصتی باشد که کسانی که این عشق را ندارند برای

از صمیم قلب آرزو دارم که همده ی  .  احساس کنند ،احساس نکرده باشندکاماًل را  آنممکن است هنوز  امادارند 

و بتوانیدد در  ی آنچه تا به حال تجربه کرده اید باشدد  شما در پروسه این نشریه چیزی را احساس کنید که ماوراء 

 من همیشه از عشقم به بابا لذت بردم از آن لذت ببرید...  که  همانطوراحساس می کنید شناور شوید و آنچه 

 )بعضی از اعضای جلسه در مورد گویا بودن عکِس انتخابی ساتیام برای نشریه جدید صحبت می کنند.(

 یک صدا تکرار کنید:  من شما هم با  ،بار دیگر هم خواهم گفتها من هزار بار گفته ام و میلیون  بله،  ساتیام:

 ،است حقیقت کامل

 .حقیقت کامل است

 م چون شما تبدیل به گروهیهست ی می کنم و بسیار سپاسگزارخداحافظاز همگی تان 

 در حال حاضر جاروکش های هر کدام  شده اید که انسان عاشقتان می شود.

 شما بسیار کم شده اند و اگر هم جاروکشی داشته باشید متوجه او  از

 کلفت شده است. ارنمی شوید چون پوست شما نسبت به باز

 

 1392قسمت هایی از کنفرانس تلفنی مربوط به نشریه ی "عشق و سرسپردگی"، اردیبهشت 
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 سوختن در عشق

 بوده ای؟ حریرگونه و لطیف عشقی آغوشدر  آیا هرگز

 گرفتار شده ای؟ عشقهمان  در گردباد هرگز آیا

 کرده است؟ تو را نوازششیرینی این عشق،  آیا

 ای؟ رقصیدهسحرآمیز و عارفانه خود به گونه ای  معشوقبا  آیا

 پوشانیده است؟تو را از درون و برون  رایحه ی عاشقانه عشق، آیا

 آیا در معبد خداوند، با هر سلولت آنقدر مشتاق و آرزومند عشِق او بوده ای که 

 باشی؟دیگر راه بازگشت نداشته 

 ؟شوند از آرزوی یکی شدن لبریز ترا آنقدر خواسته ای که تمام لحظات اوآیا نزدیکی و گرمای 

 آیا قلب مرا زمانی که در شعله های آتشین عشق می سوختند لمس کرده ای؟

 مگر عشق مرا در بازتاب چشم هایم ندیده ای؟

لحظه ها، سال هایی طوالنی به نظر  آیا آنقدر مسِت وعده مالقات و پیوند با معشوق خود بوده ای که

 رسیده باشند؟

آیا دستی نامرئی، آنچنان تو را لمس کرده است که دست هیچ انسانی نمی توانسته آتش آن عشق را 

 آنگونه فرو نشاند؟

 آیا آنقدر عاشق بوده ای که آرزو داشتی می توانستی پرواز کنی و 

 بر النه ی عشِق معشوق آشیانه کنی؟

 بد خود را با آگاهی به این که عشق تو ساکن آنجاست، آراسته ای؟آیا هرگز مع

 بازار آیا برای بیان کردن عمِق احساساتت و یا ترس از بیاِن عمق احساساتت از این که مبادا به گوش

 رسد، در پیدا کردن کلمات ناتوان بوده ای؟ب

  بیند.ن خداوند با مرا برهنگی کسی تا نبیند، مرا کسی تا ورزیدم عشق خلوت، در من

  لطیف، احساسات این همه با پرسیده ای چرا خودت از آیا

 در میان هرج و مرج های زندگی قرار داده است؟ تو را خداوند



  2931ماه  مردادنشریه ی  14

 داری نوازشت کنند، مراقبت باشند،  دوست کودک،یک  ماننداحساس کرده ای که  آیا

 تغذیه کنی؟ عشق این از و

 آهآآآآآآآ با و بکشی عمیق نفسیباعث شود  که ای کرده احساس قلبت درون درآنچنان  را خداوند آیا

 دهی؟ بیرون آن را

 آنقدر بر معشوقت متمرکز بوده ای که بازار ناپدید شود و تو را ترک کند،  آیا

 شوی؟ عشق تا بتوانی فقط

 است؟ من مال اوتمامی  که و می دانستی ای شنیده را اوشیرین  صدای ،ای دیده مرا معشوق آیا

پر از قلب به قلب  یک در آغوش بگیری که محکم چنانرا آن اوآرزومند این بوده ای که مشتاق و  آیا

 التماِس دیگر، گرما دهد؟ 

 شده اند؟ ییکیا مواقعی بوده که به نظر می رسیده است ضربان قلب هایتان به هم پیوسته و 

اشک بگذارم  این که یا داری،من  برای معشوقم از نگاهینیم  حتی یاتماسی و  کالمی، پیامی، آیا

 بشویند و ببرند؟با خود  را آرزو ، اینپر از التماسم های

 ای؟ کرده احساس قلب کوچکت در را اوپا های شفابخش و تسکین دهنده ی  آیا

 ؟نکرده ای کردی، تعجب نمی های او را در قلبت پیدا پاآیا زمانی که  و

 این که تو نابینا بوده ای؟ یا کرده بود،ترک  تو را او که بود آن به خاطر آیا

را گشوده ای، شعله های آتِش اشتیاق و التماست  چشمانتلحظه ای که  از بوده که روز هایی آیا

 سوخته باشند؟هنگام  شب تابرخاسته و 

ات  سینه بوده ای که احساس کنی قفسه عشق سوزششدید و عمیق، مشتاق و مملو از  آنقدر آیا

 بپوشاند؟ را دنیا سراسر مه،یک  می تواند مانند او به تو عشق و می تواند بترکد

 پرسید؟ توان می گفت؟ چه می توان آه، با قلبی اینچنین آغشته به عشق، چه

آتش این عشق مرا مانند پنبه ای بر   شکی نیست که در پایان، نیازی به سوزاندن معبدم نخواهد بود.

  شعله های آتش، سوزانده است.

 بگذارید فقط سنگی بر آرامگاه من باشد که بر آن نوشته است: 

 اینجا باقی مانده ی خاکستر کسی است که در عشق سوخت و "یک" شد.

 (1990) 1989 ،ساتیام
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در خودشناسی باید دست به  عشق

  دست مدیتیشن استاپ پیش برود. 

اگر می خواهید عشق را پرورش بدهید باید 

 مدیتیشن استاپ دوست صمیمی تان باشد. 

باید در مقابل تمام احساساتی که عشق 

برای   چرا؟ نیستند استاپ مدیتیشن کنید. 

این که هر وقت استاپ مدیتیشن کنید، 

ذهنتان آرامش می گیرد و آن چه حقیقتًا 

استاپ مدیتیشن به عشق هوشیاری می دهد  هستید بیشتر ظاهر شده و قابل رویت می شود. 

یعنی تا زمانی که عشق استوار و دائم نشده است مهارت پیدا کردن در مدیتیشن استاپ باعث 

می شود تا هر احساسی که به جز عشق است و می تواند آن را متزلزل  ایجاد یک پایه ی قوی

پس در این صورت باید در برابر هر چیزی که احساس عشق را در وجودتان  کند، از بین برود. 

هر چیزی به ذهنتان می  تاکم می کند استاپ و سکوت کنید و این دیسپلین برایتان عادت شود 

 زمان هستی شما که عشق است نمایان می شود.  در آن  آید اتوماتیک بیافتد. 

در مورد من چون ذهنم همانند میمونی که بابا از آن صحبت می کند به همه جا سفر می کرد، 

تنها چیزی که می توانست افسارش را بگیرد و آن را ببندد عشق بود، چرا که آن عشق تمام 

را  اومی کردم که چگونه می توانم  من در تمام مدت فکر  تمرکز من را به خودش جلب می کرد.

چگونه می توانم در چشمانش   چگونه می توانم در خط اول دارشان بنشینم؟  خوشحال کنم؟

و... انجام تمامی این کار ها انرژی ذهن من را به سمت قلب می برد البته من در آن  نگاه کنم؟ 

مان انرژی به سمت قلب برود زمان فکر می کردم که توجه ام به بیرون است در حالی که هر ز

برای من وجود عشق و متد استاپ بزرگترین و با ارزش ترین چیز در  تبدیل به عشق می شود. 

یعنی بوسیله ی عشق و نرفتن با   چون در آن صورت هم عشق داشتم و هم کنترل.دنیا بود؛ 
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آتشین باشد  حال اگر عشق احساسات به جای این که برده ی ذهن باشید، استاد ذهن شوید. 

جوینده به صورت خودکار با چیز های دیگر نمی رود و اگر آتشین نباشد دوای ظهور عشق 

 استاپ مدیتیشن است. 

ابتدا آتشین است زیرا باید شما را رام کند.  این عشق آتشین می ماند تا کار های  این عشق در

یل به خاکستر کند، وقتی تمام غلط، قبول های غلط، عادت های غلط و... که قباًل داشتید را تبد

آن ها خاکستر شد دیگر عشق به صورت احساسات نخواهد بود بلکه به صورت هستی و بودنتان 

است، به صورت "باش" است.  در آن زمان نمی دانید عشق دارید و یا عشق هستید بلکه فقط 

این روند همانند هستید و در آن موقع است که اطرافیانتان از وجود شما استفاده می برند.  

صدای اوم می ماند، ابتدا از سکوت قلب بیرون می آید بعد اوج می گیرد، اوج می گیرد، اوج می 

ذهنی دیگر را کر کرد در جلوی  گیرد و تمام صدا های دیگر را کر می کند، زمانی که صدا های

 پای هستی تان می نشیند. 

  2013می 12کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت  بیست و ششمینساتیام، 

 

رد.  همانطور هک بابا می گوید عشق خدا است و خدا عشق است، سکوت  بدون عشق چیه چیز پاهی و اساس ندا

ست و خدا سکوت است.  وقتی شما عاشق می شوید هب سکوت   تنها با عشق می توان سکوت را پیدا کرد. خدا

 دعوت می شوید و همه چیز را فراموش می کنید. 
 2013 جون 9 کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت هفتمینبیست و ساتیام، 
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 اما این کافی نسیت

 ، بودم نشده عاشق حال به تا نم

 ، فهمم ینم را احساس این من

 نیست یکاف گاه هیچ بودن نزدیک

 یکنی م نگاه من درون به مستقیم ...یکن یم نگاه من به مستقیم ...یزن می حرف من با تو

، یکنی م لمس مرا صورت و دست تو .کنم تلمسمی توانم  که هستم نزدیک وت به ای اندازه به من
 نیست یکاف اصالً این ماا

 یکن یم نوازش مرا یها مو تو و گذارم یم تو یپا یرو را سرم من

 نیست یکافً  اصال ینزدیک این نیست، یکاف اصالً این اما

 کنم؟ پر را میانمان فاصله توانم یم چگونه دورم، تو از که یوقت

  ی دوبارهنزدیک خیال و ،تخاطرات ،هایت خنده ،یتها حرف با

  بیشتر ینزدیکی رزوآ م،هست نزدیک تو به یوقت و رمدا را بودن کنزدی یرزوآ دورم، تو از یوقت

 می کند و تمام وجودم را در بر می گیرد بیقرار من را این عشق

 ...مهست کامل نآ در و شناسمی م که است یلذت تنها این حاظر حال در

 شبنم
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 دگیسپرسر
 حقیقتًا سرسپردگی چیست؟   سوال:

به ما گفته شد دین وجود دارد، به ما گفته شد عبادت بسیار مهم است، به ما گفته شد   ساتیام:

با خداوند حرف بزن، به ما گفته شد به خداوند اطمینان داشته باش، به ما گفته شد نماز بخوان، 

 ها را خدمت کن و... اما انجام چنین کار هایی برای ما مفهومی نداشت، یا نمی توانستیم این کار

ولی هنگامی که شخصی در  انجام دهیم یا فقط به صورت سطحی و ظاهری انجام می دادیم. 

زندگی با راهنمای حقیقی رو به رو شود آن راهنما، قلب حقیقی او را تحریک می کند، قلبش را 

هنگامی که قلب باز شود او عاشق می شود چرا که در تولد ها و مردن های   زنده و باز می کند.

در زندگی های مختلف، در زجر کشیدن ها و بیماری های مختلف منتظر چنین اتفاقی  مختلف،

وقتی حرف دل به او زده شد سرسپردگی  بوده است تا شخصی پیدا شود و حرف دلش را بزند. 

 به وجود می آید. 

شما را  زیرا تمام ابزار ها  چرا؟ انجام هر کدام از ابزار های داده شده سرسپردگی بوجود می آورد. 

هر کسی که حقیقتًا به درس ها و ابزار داده شده   به سکوت می برد و سکوت خداوند است.

سرسپردگی دارد خداوند را در وجودش احساس و در زندگی تجربه کرده است و به همین دلیل 

 تر می شود.  اطمینانش بیشتر و سرسپردگی برایش آسان

بچشید و پس از آن سرسپردگی به طور خودکار سرسپردگی واقعی یعنی زمانی که خودتان را 

وجود دارد، در غیر این صورت سرسپرده بودن مانند گنجشکی است که دانه ای بر می دارد و 

فراموش می کند که آن دانه را از کجا برداشته است و دوباره برای یافتن دانه به محله ی دیگری 

می دانید قلبتان کجاست، می دانید خانه و  ولی اکنون شما می دانید دانه تان کجاست، می رود. 

مسلم است که این آگاهی سرسپردگی بوجود می آورد، با وجود این آگاهی   سکوتتان کجاست؟
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کدام نادانی است که مزه ی "خود" را چشیده باشد و  سرسپردگی اتوماتیک خواهد بود. 

 سرسپرده نشود؟! 

 سرسپردگی مان بیشتر شود؟آیا ما می توانیم کاری انجام دهیم تا   سوال:

وقتی عاشق حقیقت می شوید اتوماتیک به دام حقیقت می افتید و در دام او گرفتار می   ساتیام:

در هر لحظه از این زندگی، ما حق انتخاب داریم که به کدام ارباب   مانید تا به خانه برسید.

ورد، زیرا نتیجه اش در خودش است.  انتخاب درست عشق و سرسپردگی می آ  خدمت کنیم.

اگر همگی تان دقت کنید   همه چیز اتوماتیک اتفاق می افتد. دوقتی در دام حقیقت بیافتی

خواهید دید ضمانت شده که لباس حقیقتی که به شما داده شد و شما به تن کردید، لباِس 

 مناسب شما است. 

 2013 جون 9 تکنفرانس بنیاد سحرگاه الهی هفتمینبیست و ساتیام، 

 

 

 چیزی که دهان حقیقت را باز می کند 

 وفاداریو  دگیسپرسرعشق، 

 شماست. 
  کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت هفتمینبیست و ساتیام، 
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 چگونه می توانم از عشق بنویسم!

 ت شدمچه طور عاشق کی و وقتی که حتی نفهمیدم چگونه می توانم از عشق بنویسممن 

تنها چیزی که می دانم این است که جز تو نه چیزی می بینم و نه چیزی می شنوم و نه می 

 خواهم ببینم و بشنوم

 خود تو این صفت را به احواالتم نسبت دادی، من حتی اسم آن را نمی دانستم

 من نمی دانستم عاشقی چیست؟

 من نمی دانستم عشق چه می کند؟

 آمدم دیدم که برای من چیزی جز تو وجود نداردوقتی به خودم 

 تمام وجود من عطش وصال تو را دارد، 

 تمام وجود من تو را می خواهد

من تمام کارهایم را برای تو انجام می دهم و وقتی برای لحظاتی درک می کنم حقیقتًا که هستم 

 هیچ کاری برای انجام دادن ندارم

ی خوانی و همیشه با من هستی و من چه قدر سعادتمندم عشق من، تو با من می رقصی، با من م

 که چنین نقشی را در کنار تو بازی می کنم...

 هانیه
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  مانند شما کنار معلم معنوی خود نشستم و سفره ی قلبم را گشودم و با اکش، آن را شستم ردست  من هم

 من هم ردست مانند شما خالص رتین عشق و سپاسگزاری را ربای معلم معنوی ام داشتم

  بسیار خسته  و زخمی بودممن هم ردست مانند شما وقتی او را دیدم 

  من هم ردست مانند شما ظرفیت و تواانیی بی پایانی داشتم

   من هم ردست مانند شما چیه چیزی را شیب از خوشنود ساختن معلم معنوی ام نمی خواستم

شتم    من هم ردست مانند شما چیه فکر دیگری جز عشق دادن هب او ندا

   از خوشنود کردن او انجام نمی دادممن هم ردست مانند شما چیه کاری غیر 

  من هم ردست مانند شما، چشم از او رب نمی داشتم

   من هم ردست مانند شما، تعلیمات او را مانند یک مشعل، با سپاسگزاری و وافداری رد قلبم حمل می کردم

 من هم ردست مانند شما بصورت زیبا رتین گل شکواف شدم

 م را رد دل داشتممن هم ردست مانند شما عشق معلم 

 من هم ردست مانند شما از معلم معنوی ام عشق می گرفتم 

گاه معلمم هب من قطع نمی شود و محافظت، مراقبت و عشق او بی پایان است آگاه بودم    من هم ردست مانند شما از این هک ن
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 من هم ردست مانند شما از کشف ردخت آرزو اهیم متعجب بودم 

وقت خود را رد سکوت سپری می کردم و رد حالی هک معلم معنوی ام را ستایش می کردم فرصت این را داشتم ات خود من هم ردست مانند شما 

  را بشناسم

ی ردون آگاهی یافتم    من هم ردست مانند شما هب ندا

یت ک  ی ردون و تعالیم و عشق معلم معنوی ام مرا رد این راه هدا    ندمن هم ردست مانند شما اجازه دادم ات ندا

کاوی انتخاب کردم کاوی را هب جای کنج    من هم ردست مانند شما خلوت خویش را هب جای بازار و عدم کنج

   من هم ردست مانند شما عمر خویش را وقف ماموریت او کردم

   من هم ردست مانند شما روز هب روز احساس آزادی رتشیبی کردم

همنشینی با شما خوشحالممن هم ردست مانند شما از دیدن شما، از شناختن ش 
 ما و از 

 

تشخیص می دهم هک چقدر 
گاه این را هب من نگفت.  من بسیار از   من هب واسطه ی شما  ربای معلم معنوی ام خوشایند بودم.  از شما ممنونم؛ او هیچ

نود و راضی باشد.  هم اکنون می دانم هک چرا او هب شما خوشنود هستم.  من هم چنین کار اهیی ربای معلمم انجام دادم، بنارباین او نیز باید از من خوش 

 من همه چیز داد، چون او از من خوشنود بود، همچنان هک من از شما خوشنود هستم.
 

 2013 آوریل 23 ساتیام،
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، شهر تاهو1391ساتیام، زمستان 
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