




 



 عای ساتیامد
 هب انم خداوند بخشنده و مهربان

 ، هستی تمامی، وجود یکتامهربان خداوند

 منیبب   حقیقت را  رد جایی هک دوگانگی است، بگذار یکتایی

 رد جایی هک رتس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را منیبب

گاهن هستی گاهن را منیبب، آن ی  رد جایی هک نگرانی و رپیشانی است، بگذار فقط آن ی

 رد جایی هک عشق احساس می شود، بگذار عشق بیکران خداوند را منیبب

 تنها قدرت را دنیببو  رد جایی هک کسالت، ضعف و انتوانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضر

گان  کایک کردارم، بگذار وجودم فقط هب ی کارم، رد تمام گفتارم و رد ی گانگ  داوند و یا هبخگی رد تمام اف  هستی شهادت بدهدی ی

گاهن  هستی ، فقط خداوند، فقطفقط ی

 آمین
 

 
 

 



 

 عشق الهی
، سواالت بلعیده می شوند، آینده ای وجود ندارد، راه و مسیری عشق الهی این ردیای بیکران رد

می ماند هک آزاد و راه، سبکبال و بی خیال رد این ردیای بی انتها خود را تسلیم  نیست، فقط مانند ربگی

سی هب ک می کند، بدون این هک از خود سوالی کند هک هب کجا می روم، کی و چگوهن هب آنجا می رسم و آیا هچ 

من کمک خواهد کرد. این عشق تسلی بخش است، چشمه ی ارنژی است و شفا دهنده است. 

 ی کنم نیست.چیه چیزی زبرگتر از عشقی هک من رد مورد آن صحبت م 

 مساتیا
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: ،چیست؟ دنیا با ارتباط راه بهترین سوامی 

همه ی  وقت تان را صرف فکر کردن به دنیا و یا روابط تان با اشخاص نکنید.  درباره دنیا فکر نکنید.   سای بابا:

همه ی چیزهایی  به آنچه که ماندگار و ثابت است توجه کنید.  موقتی و بی ثباتند و دوام نخواهند داشت.  اینها

 بدن مانند حبابی بر روی آب است.  مربوط می شوند، فقط با بدن سر و کار دارند.  انسانیکه به دنیا و روابط 

آن همان ندای  ندای خداوند را دنبال کنید.  پس بدن و یا ذهن را دنبال نکنید.  دیوانه است.  یذهن مانند میمون

 شما را به سوی بهترین ها هدایت می کند.  آن ندا  تغییرناپذیر حقیقت درون شماست.

...جایی که دوگانگی وجود دارد، الهیت حضور ندارد.  فقط به زیر بنا و منشاء هر چیز فکر کنید.  فقط به خداوند 

فکر کنید.  در حال حاضر برای شما فقط خواسته ها وجود دارند...خواسته، خواسته: "من این را می خواهم!  من 

خواسته ها ابر های گذران هستند، می آیند و می روند.  لحظه ای به شما لذت و شادی می   .هم!"آن را می خوا
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دهند و لحظه ی دیگر درد و رنج را نصیبتان می کند.  خواسته ها نمی توانند شادی دائمی برای ما بیاورند.  

تمام افکار ذهن از خواسته ها  خواسته ها ذهن را می آفرینند.  ذهن چیزی بجز بسته ای پر از خواسته نیست. 

 می آیند.  ذهن را دنبال نکنید، آن ابر های گذران را دنبال نکنید.   

 سوامی، ما چگونه می توانیم عشق بدون منیت را در خودمان رشد دهیم؟  : 

کاری را فقط با رحمت الهی.  پرما یا همان عشق الهی بدون منیت، فقط با رحمت الهی می آید.  هیچ  سای بابا: 

بدون رحمت الهی نمی توانید انجام دهید.  ابتدا وظایف تان را انجام دهید و از صبحگاهان تا شبانگاه در باره ی 

خداوند فکر کنید.  همه چیز را خداگونه ببینید و خوشحال باشید.   با خودتان فکر کنید " ای خدای من... تو 

مال من است و یا با خودتان فکر نکنید "این مال من است، آن   ."نی، تو مقصود منی، تو َنَفِس منیهمه چیز م

به خودتان بگویید "من   .در عوض فکر کنید "خداوندا... همه تو هستی، همه از آِن توست!"  ."این مال من نیست

 اینگونه فکر  ."ود" هستم.  من و خداوند یک هستیمماورای بدن هستم.  ذهن فقط میمونی دیوانه است.  من "خ

کنید که "قبل از شکل گیری این بدن من همواره بوده ام.  بعد از رفتن این بدن نیز همچنان خواهم بود.  من 

انجام تمرینات الهی "همه جا حاضر" هستم.  من "تمامیت" هستم.  برای درک و رسیدن به این حقیقت باید 

 دهید.

من که هستم؟"  اولین قدم در خودشناسی باید در خودتان جستجو کنید: "خداوند چیست؟  خداوند کیست؟  

این است که مدام به خداوند فکر کنید و سپس بعد از چند سال خواهید دانست که شما با خداوند یکی هستید.  

سال در صحرا به سر برد تا این حقیقت را دریافت.  در ابتدا می توانید اینطور فکر کنید که  16حضرت عیسی 

ت و شما هنرپیشه ای بیش  نیستید و خداوند کارگردان است.  تمام بشریت هنرپیشه این دنیا صحنه ی تئاتر اس

هستند و خداوند همه چیز را کارگردانی می کند.  ولی آنجا هم توقف نکنید.  از آن بگذرید و فقط خود را با 

 خداوند هم هویت کنید. 

 باشید.   خدا...خداگونه فکر کنید

 شری ساتیا سای بابا
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 .بگوئید سخن ما با آرامش و صلح از  -26سوال 

 اعماق رد. آرام است ذهنی راضی همیشه و خواسته بدون ذهن است، فکری آرامش منظوراتن اگر ولی است، آرامش شما واقعی طبیعت

 فکر ذهن زریا نكنید ذهن هب توجهی چیه. هستید آرامش شما عمق، رد. شوند می دیده امواج هک است سطح رد است، ساکت و آرام چیز همه ردیا

کار از را  خود. دهد انجام را  كارش او بگذارید بنارباین کند، می کار شما چون كنید جدا  اف کار فقط شوید می خشمگین هک رهگاه اكنون هم از. نیستید اف  و اف

 نشان العمل عکس هب گرایش و تمایل احساسات، این رد هک دید خواهید موقع آن رد بگیرید، نظر زری شوید آن ردگیر اینكه بدون را  احساساتتان

 اول ی ردهج رد روش این با. باشید هوشیار و مراقب هم حال عین رد و كنید مشاهده آرنا  فقط نكنید، متوقف را  اتن العمل عکس. است دادن

 اهیتان العمل عکس روی دنباهل و ربده هک نیستید مجبور هک دید خواهید دوم ی ردهج رد و هستید جدا  احساسات آن از واقع رد شما هک شوید می متوهج

 مضر و سطحی هک آنچه عنوان هب را  آنها یا و ربوید شیپ خود قدیمی فکری گرایشات و تمایالت با آیا هک كنید انتخاب توانید می آزاداهن سپس. باشید

کار سرانجام تمرین این ی هجیتن. بگذارید کنار هستند  حتی زریا باشد، لكشم بسیار تمرین این است ممكن ابتدا  رد. کرد خواهد آرام را  شما انآرام اف

 شما هب دیگر بار تواند می خشم آن كنید، فکر است کرده خشمگین را  شما هک موضوعی هب دوباره چنانچه كنید، كنترل را  خود خشم بتوانید تمرین آغاز رد اگر

 حرکت آرام زندگی سوی هب و كنید پیدا  راهیی هستند نوسانها از حاکی هک اه العمل عکس از انشی زندگی از واقعا   خواهید می اگر بنارباین. ربگردد باز

 .كنید دوری  هستند مضری  حتی و ارث بی ازباراهی هک قدیمی فکری تمایالت از كنید سعی كنید،

 نینزالهامی از ان
 



  3131مرداد ماه  ی نشریه  1

 

  : شما گفتید شاهد، همان توجهی است که در مورد آن صحبت می کنید.  ولی در ضمن هم گفته اید که اگر

تجربه ی ما از شاهد بیش از یک لحظه باشد، آن ذهن ماست که آن را تقلید می کند.  اما برای من از یک لحظه 

 طوالنی تر است، پس آیا این ذهن من است که آن را تقلید می کند؟   

نه، شما دارید در مورد دو چیز متفاوت صحبت می کنید.  اگر بدانید سکوت کجاست، وقتی به آن توجه   ام:ساتی

نشان دهید می توانید شاهد را تجربه کنید و آنوقت قادر هستید که برای مدت طوالنی آن را تجربه کنید.  آنچه 

رد؛ در واقع چیزی در حال رخ دادن است.  ماورای کلمات است لغزان است و هیچ راهی برای توضیح آن وجود ندا

 اما در ابتدا این تجربه مانند صابونی خیس بر روی یک سطح لغزنده می ماند.

اما توجه یا نقطه تمرکز می تواند بیشتر از یک لحظه  این همان چیزی بود که من در آریزونا به آن اشاره کردم. 

 تجربه شود.

 برایم روشن شود، که شاهد و یا نظاره گر همان توجه شماست. :  این همان چیزی است که می خواهم 

توجه، اتصال بین آن دو است.  تا زمانی که شما ذهن تان را به کار می برید، توجه، اتصالی است که شما   ساتیام:

ست.  به را به منبع اصلی می برد.  اما هیچ جدایی وجود ندارد؛ وقتی که توجه ایجاد شود، دیگر نیازی به توجه نی

های گوناگونی نگاه کرد، همه اش بستگی به این دارد که شما کجا ایستاده اید و به همین  توجه می توان از راه

دلیل من در گردهمایی ها و زمان های متفاوت چیزهای مختلفی در مورد آن گفته ام و خواهم گفت.  وقتی آن 

 را تجربه کنید دیگر می دانید من چه می گویم. 
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فقط باید با هوشیاری، تمرکزتان را نگه دارید.  شخصی از رامانا پرسید: آیا اینگونه تمرکز کردن تنبلی نیست؟  

رامانا پاسخ داد: نه، یک تالش بی پایان است. در واقع ذهن را سالم و دست نخورده و متمرکز به یک نقطه نگه 

تمام وجود و هستی تان با شما همکاری می کنند، داشتن، یک تالش بی پایان است.  این به این معنا است که 

مانند اینکه بخواهید نفس عمیقی بکشید و تمام وجود و هستی تان به شما کمک کند که آن نفس را عمیق 

بکشید.  یک تالش فوق العاده است به گونه ای که نمی توان آن را با زبان بازار توضیح داد زیرا هیچ ربطی به 

 (66-62)دوشنبه صبح، ص توجه بازاری ندارد. 

mn  

فقط به چیزی که می گویم عمل کنید و به آنچه درون تان به شما می گوید توجه کنید.  حتی، اگر می دانید که 

 درون تان چه می گوید، به درون تان بیشتر توجه کنید.  این تنها کاری است که باید انجام دهید.

.  دستی که من از آن صحبت می کنم دست خودم و یا همه ما تحت مراقبت و مواظبت دستان خوبی هستیم

دست بابا نیست بلکه دستان تعالیم ماست.  وقتی شما آن درس ها را تمرین کنید به چیز دیگری نیاز ندارید.  

حتی به عشق و یا خرد هم نیاز ندارید، اگر نیازی باشد همه ی آنها ساخته و خلق می شوند زیرا شما دائما به 

شمه برمی گردید.  و آن منبع چیست؟  منبعی است که اینجاست، )ساتیام آهسته ناحیه قلب خود منبع یا سرچ

  را لمس می کنند( این تماس شرایط الزم را به نحو احسن برای شما فراهم می کند و تضمین شده است.

 (62)دوشنبه، ص

mn  

 کردن ذهن کار سختی است، صحبت کنید؟  : آیا می توانید همانطور که قبال هم گفتید در مورد اینکه متمرکز

من این سوال را می پرسم زیرا فکر نمی کنم که متمرکز کردن ذهن جزء مدیتیشن هایی است که شما یاد می 

 دهید.  شما همیشه می گویید افکار می آیند و می روند و دوباره می آیند، اما...

شما هیچ کاری  در واقعدن و رفتن ذهن می گویم است.  تمرکز در کنار و همراه با آنچه من در مورد آم ساتیام: 

 با ذهن تان ندارید؛ فقط تمرکز کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. 
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 آیا مانند ابزار استاپ می ماند؟  : 

د؛ این تمرکز نبتوانند آن را انجام ده همه نه، به هوشیاری و تیزی بسیاری نیاز دارد.  مطمئن نیستم  ساتیام:

یکسویه و به یک نقطه است که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنید.  بنابراین ذهن می تواند هر کاری که آنقدر 

 می خواهد انجام دهد و شما حتی از آن آگاه هم نیستید.  چرا که واقعا کار ذهن فکر کردن است.

 : ال یک شمع یا چیز تمرکز بر روی چیست؟  زیرا ذهن باید چیزی داشته باشد تا بر آن تمرکز کند.  مث

  دیگری که... و شاید مشکل همین است.  من قادر هستم به یک شمع نگاه کنم اما ذهنم می آید و می رود.

بسیار خوب، پس ما االن جای دیگری ایستاده ایم و مشغول صحبت کردن در مورد چیز دیگری  ساتیام:  

مین دلیل من در مورد تمرکز صحبت کردم.  من هستیم.  به یاد بیاورید شخصی درباره حضور سوال کرد و به ه

نمی توانم در مورد آن قسمت صحبت کنم زیرا ماورای حرف زدن است.  آیا تا به حال تمام توجه خود را بر روی 

 سکوت متمرکز کرده اید؟

 بیایید برای یک لحظه همه ی توجه مان را به سکوت بدهیم. 

فکر کند؟ :  اما آیا هم زمان، ذهن مان هم می تواند 

آه بله!  ذهن را به چالش بکشید  تا فکر کند، زیرا که تمرکز شما به حدی زیاد است که حتی نمی دانید   ساتیام:

 ذهن دارد فکر می کند.  این تمرکز است.

پس بر سکوت تمرکز کنیم؟  : 

ز کنید، شما را در حال حاضر بله!  سکوت چه کاری انجام می دهد؟  اگر شما بر روی سکوت تمرک  ساتیام:

 بالفاصله به درون می برد.  بیایید بر روی آن تمرکز کنیم. 

 (33-36)سه شنبه صبح، ص   .حال چشمانتان را باز کنید  پس از چند دقیقه ساتیام می گویند:

 (6216فوریه   -1392رینو، بهمن ریتریت بدون نام، کتاب )
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زندگیتان باید بیشتر در زمان حال باشد و گذشته که از نظر 
 من چمدانهایی پر از لباسهای قدیمی است، نباید باز شود. 
مثال کسی را در خیابان می بینید و فورا می گویید صبر کن تا 
چمدانهایم را برایت باز کنم و بگویم چه اتفاقاتی برای من 

ذشته اش بازگردد، انسان هر چه بیشتر به گ افتاده است. 
چمدانهایش بیشتر می شود و زمانی می رسد که زیر آنها 

این است که هر چه انسان بتواند از   خرد و نابود می شود.
باز شدن چمدانهای قدیمی جلوگیری کند، توجهش نسبت به 

چمدانها وجود دارند ولی توجهی نسبت  آنها کم می شود. 
 27ص  یرند.به آنها نیست و در انباری قرار می گ

 6211 سپتامبر  - 1392، شهریور بدرومکتاب ریتریت 

 12ص من ذهن و قلبم را جایی می گذارم که به سکوتم کمک کند. 
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  کتاب الهامی از نازنین: 25سوال  پاسِخ قسمتی از

آموختن آن نیست بلكه فقط رد "بودن" است.  همانطور هک قبال  گفتم راز زندگی رد  

کار سپس شما ردک خواهید کرد هک اصال  رازی وجود نداشته است، فقط ذهن تواانیی ردک آن را ندارد و رد هجیتن هب دنبال آن می گردد.  ذهن و  اف

 همانگوهن هک سعی می كنند موانع را ربطرف كنند همانگوهن هم سازنده ی موانع هستند...

خیلی باید مراقب باشید زیرا در این راه گاهی فکر می کنیم به جایی رسیده ایم در حالی که فقط داریم   م:ساتیا

ی درست است، ممکن هبین دو قطب جنوب و شمال ذهنی می چرخیم. همان ذهنی که به شما می گوید را

 "بودن" تعادل را برقرار می کند.  ولی در "بودن" دیگر درست و غلط وجود ندارد.  است فردا بگوید غلط است.

: .احساس پیشرفت کردن در این راه ممکن است از منیت و غرور باشد 

منظور این است که در این راه ممکن است یک روز ذهن شکک کنکد و روز    منظور این جمله این نیست.   ساتیام:

روز دیگکر بگکویی: "مکن بکدبخت     دیگر اطمینان، یک روز خودت را قضاوت کنی که بسیار پیشکرفت داشکته ای و   

 بودنهستم و هیچ پیشرفتی نکرده ام و چه کسی به من کمک می کند؟" ولی چنانچه تمرکزت را روی آموزه ی 

  بگذاری، دیگر با این مسائل آمیخته نمی شوی.

 : بودن" به معنی در حال حاضر بودن است؟" 

"بکودن"   "بودن" سکوت است.  ز حال بزرگ تر است. "بودن" ا عبارت "در حال حاضر" بی مفهوم است.   ساتیام:

"بکودن"   "بودن" غرق شدن در منطقه ی قلکب اسکت.    "بودن" تمرکز را به قلب بردن است.  سکوت ذهن است. 

 فراموش کردن این است که من چه کسی هستم، چه اسمی و چه شغلی دارم.

 (98-97ص ، 1391شهریور  32-64، ریتریت بدروم،  "در حضور)کتاب "
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 ساتیام قسمتی از جواب سوال یک کتاب "الهامی از نازنین" را می خوانند:

"...فرصت داده شده را صرف پیدا کردن "خود" کنید که وقتی "خود" با 

ذهن و بدن احساس شود و در ماورای آن دو شناخته شود، موجودیت درد 

و رنج در ضمیر آگاهی متوقف می شود.  دنیا را باور نداشته باشید...".  

 "خود" شاهدمعنی این عبارت چیست؟  یعنی ذهن خود را باور نکنید.  

 در سکوت است. "خود" شاهدیست، "خود" سکوت است.  ا

پس بیشتر در مورد "دنیا را باور نداشته باشید" توضیح می دهیم. اگر شما 

ضمیر آگاهی نداشتید آیا دنیا برایتان وجود داشت؟  اگر شما هوشیاری 

ی افتاده است؟  در آن را از دست دهید و یا بی هوش شوید دنیا برایتان وجود خواهد داشت؟  پس چه اتفاقخود 

 صورت ذهن دیگر فعال نیست.  دنیا چیزی جز ذهن نیست اما در مقیاسی بزرگ تر، دنیا همان ذهن کیهانی است.

"دنیا را باور نداشته باشید."  چرا؟  زیرا وقتی آن را باور کنید خوب و بد را باور کرده اید و مدام بین خوب و بد 

خوشحال هستید و لحظه ای دیگر با اتفاقی از اوج شادی به زمین می خورید.   باال و پایین می شوید.  یک لحظه

 این واقعیت است، واقعیت محض.

این شاهد.  آناندا"ی خود را باور داشته باشید، "حقیقت، آگاهی و شادی بی انتها".  این است  -چیت  -"سات 

می شود، از آگاهی به آن حقیقت و تنها حقیقت است و به همین دلیل هم در این مکان از حقیقت صحبت 

آگاهی یعنی شادی بی انتها.  بنابراین شما شادی بی انتها هم هستید، چرا؟  زیرا هنگامی که ذهنی برای دنبال 

کردن نداشته باشید شاد و آرام  هستید.  همگی ما وقتی ذهِن دوگانه که در دویی زندگی می کند را دنبال نمی 

ذهن از تضاد ها، قضاوت ها و دوگانگی ها پر شده است.  وقتی آن را می خوانید در کنیم شاد و آرام هستیم.  

اشکال گوناگون وارد عمل می شود.  گاهی تبدیل به دوست صمیمی تان و گاهی تبدیل به بد ترین دشمناتان 

 خالص است. فقط صفحه ی سفید و خالِی آگاهِی برایتان باقی می ماند اما اگر آن را نخوانید آنچهمی شود.  

به صدای درونتان تکیه کنید.  چند نفر از شما صدای درونتان را می شناسید و با آن آشنا هستید؟  همه ی شما 

 از آن برخوردارید.

 آن هایی که دستشان را بلند نمی کنند دروغگو هستند.

مورد طبیعت درد و رنج  اکنون که با ما درساتیام سوال و جواب دوم کتاب "الهامی از نازنین" را می خوانند: 

 کنیم برایمان توضیح دهید که عکس العمل ما در مقابل درد و رنج چگونه باید باشد؟ سخن گفتید، خواهش می

 2و  1ساتیام سوال 

الهامی از نازنین را 

تشریح می کنند و 

 بسط می دهند
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تا حد آگاهی و درک شما از آنچه که حقیقت ندارد و همینطور آگاهی و درک این که چه چیزی حقیقت دارد، "

 نامید آزاد خواهید شد..." و رنج میبه همان نسبت شما از قدرت چیزی که آن را درد 

بنابراین ما هر آنچه موقتی است را نمی خوانیم و بر روی آنچه ابدی است می ایستیم.  در صورتی که بر روی هر 

 آنچه ابدی است بایستیم چه خواهد شد؟  پایمان بر روی زمیِن محکِم الهیت است.

رنج ناشی از بدن، ذهن و احساسات را پاک کنیم و یا به  خبر خوش تر این است که راه چاره این نیست که درد و

آن ها خاتمه دهیم بلکه موفقیت وقتی حاصل می شود که شما قدرت را از آن ها بگیرید.  چگونه؟  با 

نخواندنشان.  ما به هیچ کدام از آن ها حتی گوشه ی چشمی هم نمی اندازیم.  چشم از تمرکِز یک سویه 

وقتی هیچ جزئی در بدن ما نیست که به اندازه ی چشم تمرکز یگانه داشته باشد.    قدرتمندی برخوردار است.

شما چشم ها با هم مالقات می کنند، شما دیگر قادر نیستید هیچ چیز دیگری را ببینید.  تمرکز یگانه است و 

 نمی توانید هیچ چیز دیگری را ببینید جز مالقات مستقیم چشم با چشم.  

ن نگاه کنند دیگر هیچ چیزی را نمی بینند و مانند مرده متحرک می شوند.  آیا می دانید وقتی چشم ها به ذه

چه تعدادی از مردم وقتی در خیابان راه می روند اصاًل درختان و محیط اطرافشان را نمی بینند؟  این افراد مرده 

مدام در حال برنامه ریزی  ی متحرک هستند.  چرا؟  زیرا چشمانشان به هر فکری که می آید دوخته می شود و

هستند، فقط برنامه ریزی، برنامه ریزی و باز هم برنامه ریزی.  آن ها چه چیزی را برنامه ریزی می کنند؟  هر بار 

که این افراد برنامه ریزی می کنند در واقع بیلشان را برای باز کردن راِه بازگشت به عنوان بدن در زمین فرو می 

خودشان قبرشان را می کنند.  من نمی گویم برنامه ریزی کردن بد است اما اگر بخواهم کنند.   آن ها به دست 

 داستان را کوتاه کنم برنامه ریزی کردن خوب هم نیست.  )ساتیام می خندد( 

بنابراین ما بیلمان را از زمین در می آوریم، یعنی دیگر به افکار موجودیت و اعتبار نمی دهیم.  چرا؟  زیرا فقط 

شما وجودشان را بپذیرید آن ها موجودیت پیدا می کنند.  اگر من به شما بگویم شما موجودی نامحدود  وقتی

هستید و شما آن را باور کنید و بپذیرید دیگر هیچ وقت نیازی به آمدن به این کالس نخواهید داشت.  اگر این 

ر به اینجا باز خواهید گشت تا آن را باور گفته شما را تحت تاثیر قرار داده است اما هنوز درکش نکرده اید آنقد

کنید، ببینید و در درونتان به آن اعتماد و اطمینان کنید.  این تنها کاریست که باید انجام دهیم.  واقعًا تنها 

 کاریست که باید انجام دهیم.

 (6225/ 9/16دی وی دی ابزار برای درد و رنج )
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 کمبود از ناشی های نگرانی دهنده تسکین ،"حضور"

زومی ندارد که در مورد درآمد یا به دست آوردن پول، این که کجا می اگر بر روی "حضور" که ابدیست، بایستید ل

خوابید، کجا می روید و چه بر سر شما خواهد آمد نگران باشید.  به این دلیل که در حضور هیچ حد و مرزی 

  وجود ندارد؛ هیچ حد و مرز و یا کمبودی وجود ندارد.

 حیطه ی حقیقت

مقایسه کنید.  همانطور که با عجله به دنبال کار های روزانه می دوید باید یک باید روزانه موقتی ها را با ابدی 

ابدی" بسنجید.  آنگاه می بینید که موقتی در مقایسه با ابدی  -لحظه تأمل کنید و هر کاری را با معیار "موقتی 

وارد شدن در  بسیار ناچیز است و در این صورت هر چه باشد رهایش می کنید.  این کار همان خودکاوی یا

حیطه ی حقیقت
1

به معنی ایستادن روی زمینی است که تغییر نمی کند و  حقیقت ورود به حیطه ی است... 

                                              
1   realms of reality 
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ابدیست.  با این تمرین ضمیر آگاهی ما شکل حیطه ی ابدی و تغییر ناپذیر را به خود می گیرد.  چیزی که در 

"نامحدود بودن" بایستیم، بعد از  اگر روی زمیِن ضمیر آگاهی ما نباشد، به هیچ وجه تجربه ی ما نخواهد شد. 

 .مدتی ضمیر آگاهی ما واقعًا هیچ نوع محدودیتی را نمی شناسد

 است "حضور"آنچه ابدیست 

.  ولی باید آگاهانه روزانه فوق العاده است زیرا به ما می آموزد که سکوت اختیار کنیم در زندگِیکردن مدیتیشن 

ارزیابی کنیم و ببینیم آیا روی مسائل موقتی گیر کرده ایم یا نه.  تا زمانی که آگاهانه  افکار، گفتار و کردارمان را

 آنچه ابدیست "حضور" است. ..این کار را انجام ندهیم، آرامِش ذهن موقتی و گذراست یعنی می آید و می رود.

 "بچسبیم حضور به" دهیم: انجام کار یک باید هاتن

بهترین راه این است که افکار، گفتار و رفتارمان را بر روی هر چیزی که دائمی نیست زیاد متمرکز نکنیم و به 

چیزی که دائمی است، یعنی همان حضور بچسبیم.  این تنها چیزیست که ما باید بدانیم، تنها چیزی که باید 

 انجام دهیم.

 راهنمایی های یک کور به کور دیگر

د یک تصوری از بدن فیزیکی خود دارد ولی او مانند قبل از تولدش یک صفحه ی سفید است.  کودک از بدو تول

بعد از آن به خاطر محیط اطراف و رویداد های مخلتفی که بخاطر راهنمایی های یک کور به کور دیگر اتفاق می 

طوط را باور می کند، افتد، خطوِط بیشتر و بیشتری روی ضمیر آگاهی او کشیده می شود و هر چه بیشتر آن خ

 شروع کودک رفته رفته بیشتر طرف دیگر ترازو را فراموش می کند.  کفه ای که شامل "حضور و دائمی" است. 

 .کند می هاست موقتی حاوی که ای ترازو ی کفه در شدن ور غوطه و کردن شنا به

 بلعیدنِ حقیقت

عالقه را همیشه و در هر حال حمایت کند.  بنابراین اگر انسان به داشتن ذهن آرام عالقه داشته باشد، باید این 

همانطور که زندگی روزانه مان را سپری می کنیم، در هر کاری که انجام می دهیم، در هر کاری، باید خیلی 

مراقب باشیم و هر فکری که بر روی زمین "ابدی" نمی ایستد را به دور بی اندازیم.  در این صورت آن چمدان 

 ها کردن، رها کردن و باز هم رها کردن...رها می شود.  ر

 (6225 آوریل 62روزی،  و رزق )دی وی دی مدیتیشن
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وقتی شما به سینما می روید، یا متوجه فیلم نمایش داده شده بر روی صفحه ی سفید هستید و یا متوجه ی 

چون وقتی که پرده ی سفید توجه تان را جلب کند دیگر عالقه ی دیدِن فیلم از  صفحه ی سفیِد پشت فیلم. 

ا سرگرم بازی هستیم، در نتیجه به همین علت وقتی ما با ذهن همراه می شویم یعنی با نقش ه بین می رود. 

اما زمانی که به پرده ی سفید تمرکز می کنیم یعنی با ذهن   فراموش می کنیم که در حقیقت چه کسی هستیم.

 همراه نمی شویم )یا همان انجام مدیتیشِن استاپ(  کم کم و کم کم فیلم ها تمام شده و از بین می روند. 

 362ص ن،کنفرانس با ایراکتاب 

mn  

X:   زمانی که در محل کارم هستم فکر می کنم توجه و تمرکزم به ناحیه ی قلبم است اما یک لحظه به خودم

البته شاید این  می آیم و متوجه می شوم که من فکر می کرده ام توجه و تمرکزم به ناحیه ی قلبم بوده است. 

 منطقه را حس می کردم اما با افکارم هم بوده ام.

زیاد در بحر خودت می روی )زیاد به خودت  ... این اشتباهی است که تمام ایرانی ها می کنند. آه، آه، آه  ساتیام:

چیزی که من از همه می خواهم  تو با این کار در حال انجام دادن هستی، خودت را رها کن.  توجه می کنی(. 

محل کار هم نبودی، نباش  اگر در این است که روزی نیم ساعت، یک ربع، ده دقیقه، پنج دقیقه، "فقط باش". 

اما اگر در هنگام کار کردن به یادت افتاد و برای یک لحظه احساس بودن کردی "باش" و دیگر آنالیز و موشکافی 

در حقیقت آن چیزی آنالیز می کند که تو در   می دانی چه کسی آنالیز می کند؟ چرا آنالیز می کنی؟  نکن. 

 ببری.تمام مدت تالش می کنی آن را از بین 

 27-22ص  ،1391شهریور  32-64، ریتریت بدروم،  "در حضورکتاب "

mn  

کم کم فیلم ها 
 می شوند تمام
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و یا چیزی از درون می گوید: "بیشتر به سمت من بیا"، چشمانت را ببند، به  یمی افتبه یاد من هر زمان در روز 

مانند این که یک  تمرکز باید بسیار تیز باشد.  ناحیه ی قلب برو و سکوت را احساس کن و بپرس: "آیا با منی؟". 

کارد تیز را از وسط پیشانی ات به وسط سینه ات فرو کنی و در همان حال بپرس: "آیا با منی؟" بعد چشمانت را 

  تا جایی که به یاد می آوری قبل از شروع هر کاری این مدیتیشن را انجام بده. باز کن و به کار هایت ادامه بده. 

ی، قبل از این که سوار ماشین شوی، در را ببندی، دندانت را مسواک کنی و مثاًل زمانی که از خواب بیدار می شو

برای مدیتیشن  غیره... در شروع هر کاری برای چند لحظه مدیتیشن" آیا با منی؟" یا "حضور" را انجام بده. 

جاست،  حضور چشمانت را ببند، به ناحیه ی قلبت برو، سکوت را پیدا کن و بگو "وقتی خداوند همه چیز و همه

 نمی توانم چیز دیگری باشم".  هستم.  اوپس من  جدا باشم.  اوآه من نمی توانم از   پس من چه می توانم باشم؟

وقتی می گویی "همه چیز و همه جا" باید این حقیقت برایت تمام شده و مسلم باشد و تمام آگاهی ات را پر 

 همه جا سفر کنی و وارد خیابان ها شوی و... همه چیز... یعنی همه چیز، نه این که در ذهنت به کند. 

 29-28ص ، 1391شهریور  32-64، ریتریت بدروم،  "در حضورکتاب "

:  .چطور می توانم آن را تقویت کنم؟  می دانم که دعا کردن همان صحبت کردن با خداوند است 

 چه شرایطی باید برای این کار وجود داشته باشد؟ 

وقتی به خداوند دعا می کنید و یا با او عشق   صحبت کردن با خداوند خلوص نیت می خواهد. ساتیام:

بی جهت، بدون توجه و در هوا با خداوند   بازی می کنید، حالت و تمرکزتان را از دست ندهید.

صحبت نکنید، دستتان را بر روی قلب خود بگذارید و به خداِی درون دعا کنید، سپس با تمرکز شدید 

ید "خداوندا، من می خواهم بدون چشم ببینم، بدون یبگو گوش دهید تا صدای خداوند را بشنوید. 

صحبت یا سوالتان را طوالنی نکنید و اجازه دهید تا بیشتر   گوش بشنوم و بدون دست لمس کنم".

این استغاثه باید از عمق قلبتان بیرون بیاید و بعد   بگویید "خداوندا هدایتم کن". عمق داشته باشد. 

 هر چقدر در سکوت خود با خداوند باشید، پرقدرت تر است.  ت کند. اجازه دهید خداوند با شما صحب

 78ص ن،کنفرانس با ایراکتاب 
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آیا ما واقعًا می توانیم چیزی را در بازار تغییر دهیم؟  : 

اگر ضمیر آگاهی شما نبود آیا بازار وجود داشت؟  بنابراین ضمیر آگاهی شماست که به بازار رنگ و بو   ساتیام:

می دهد.  آیا شما می خواهید بگویید که این ضمیر آگاهی شماست که به بازار رنگ و بو می دهد؟  زمانی که 

قسمت مهم داستان این است   می گوییم ضمیر آگاهی، منظور چندین ضمیر نیست بلکه فقط یک ضمیر است.

که فقط یک ضمیر آگاهی وجود دارد، این ما هستیم که آن را فردی می کنیم.  برایتان در این مورد مثالی می 

زنم.  تصور کنید یک ضمیر آگاهی وجود دارد و فعالیت های زیادی برروی این ضمیر آگاهی بر پاست.  اگر شما 

برایتان وجود نخواهد داشت و اگر به تصاویر و خطوط توجه کنید ضمیر به ضمیر آگاهی توجه نشان دهید دنیا 

آگاهی وجود نخواهد داشت.  دلیل این که دنیا برای ما در حین تمرین ابزار هایمان خشن و سخت به نظر نمی 

 آید این است که ما واقعًا به آن توجه نشان نمی دهیم.

ه اندازه در دنیا کنجکاو بوده ایم.  حال دیگر میزان کنجکاوی متوجه می شویم تا چ یاندازیماگر نگاهی به عقب ب

ما تغییر کرده است.  مثال دیگری برایتان می زنم.  تصور کنید در این اتاق تئاتری نمایش داده می شود و توجه 

تی توجه ام من کاماًل به ریزه کاری های این نمایش است، بنابراین بقیه ی اتاق اصاًل برای من وجود ندارد.  اما وق

را از نمایش برگردانم و به اتاق توجه کنم دیگر نمایش برایم وجود نخواهد داشت.  پس هر چه بیشتر به درون 

 نگاه کنید دنیا کمتر وجود دارد زیرا که دنیا هیچگاه وجود نداشته است.  این است قدرت توجه و تمرکز.
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b:  اصاًل چرا چنین بازی ای وجود دارد؟ 

 سی این سوال را می پرسد، ضمیر آگاهی یا نمایش؟چه ک  ساتیام:

b:  .نمایش 

 این بازی ذهن است.  آیا می خواهید جواب مغزتان را بدهید؟  ساتیام:

b:  !نه 

x:   ما از خانه دور می شویم و این در به  اصاًل چراساتیام جان به خاطر می آورم چندی پیش از شما پرسیدم

خیلی ساده گفتید: "آیا می خواهی در این مورد شکایت نامه ای به بابا بفرستی و و شما   دری اتفاق می افتد؟

در واقع شما سوالم را نادیده نگرفتید اما به نوعی به من فهماندید که این سوال   .اعتراض خودت را اعالم کنی؟"

 چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟

 گردید در واقع باز هم بیشتر به بازار توجه کرده اید. بله، زیرا وقتی شما به دنبال دلیل آن می  ساتیام:

:  ...یعنی ما در این اتاق نشسته ایم و نمایش در حال اجراست 

 آیا در این ریتریت سه روزه دنیای خارجی بیرون از این اتاق برایتان وجود داشت؟   ساتیام:

 خیر.  همگی پاسخ می دهند:

شما همین   ".نبود "آنجا نه و بود" "آنجا نه اول از صاًلا دنیا  کرد؟ پنهان را آن خداوند آیا  رفت؟ کجا دنیا  ساتیام:

جایی هستید که هستید.  داستان این نیست که ما دنیا را تغییر دهیم، داستان این است که ما "باشیم".  آنگاه 

چرا که در "بودن" کمال   دیگر سوالی مبنی بر تغییر در ذهن بوجود نمی آید، ما فقط "هستیم"، اینجا و اکنون.

 است. کامل و نقص بی "بودن" هست و این

:  .آن دنیا به این دنیا تبدیل شده است 

دنیا   خیر، شما به من گوش نمی دهید.  من هم اکنون جوابتان را دادم.  فقط بر روی آن تعمق کنید.  ساتیام:

 وجود خواهد داشت اگر شما بخواهید و اگر نخواهید دنیایی وجود نخواهد داشت.
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:  پس شما می گویید کل دنیا توهمی بیش نیست؟ 

وقتی شما در دنیا هستید توجه تان به جای آن که بر روی بیننده ی آن تصاویر باشد بر روی تصاویر   ساتیام:

 است.

:  ساخته و پرداخته ی تصورات ماست؟ پس شما می گویید که کل دنیا 

ما نیستیم، خداوند هست!  وقتی فقط "باشیم" فکر عوض کردن دنیا برایمان بوجود نمی آید زیرا آن   ساتیام:

تصور کنید هنگام شب خوابیده اید و خواب می بینید.  آنقدر درگیر موقع همه چیز برایمان عالی و کامل است.  

می کنید راحت و بی دغدغه در رختخواب به خواب رفته اید.  صبح بلند می شوید خوابتان می شوید که فراموش 

د شاهد تکان نمی خورد، یو می ببینید که تمامی اتفاقاتی که دیده اید خواب بوده است.  اما به یاد داشته باش

 فقط توجه است که تکان می خورد.  اگر توجه را به شاهد بدهید آنگاه آزاد خواهید شد.

v:   از وقتی در این راه هستم جمله ی "که چه؟" برایم مفهوم خاصی پیدا کرده است.  چیزی که می خواهم

بگویم این است که وقتی توجه را به راهنما می دهم، گفتن جمله ی "خوب، حاال که چه؟" برایم آسان تر می 

ی شود که از بازی آن خسته می شود.  آنقدر بازار کم رنگ و پر رنگ می شود، و باز هم کم رنگ و پر رنگ م

شوم.  بنابراین وقتی بازار پر رنگ و سنگین می شود، آسان تر می توانم به بازار نگاه کنم و بگویم "خوب، حاال که 

 چه؟" وقتی هم که بازار کم رنگ تر و سبک تر می شود باز دوباره می گویم "که چه؟".

 چه کسی مقصر است و چه کسی باید تمجید شود؟ به نظر من  ساتیام او را قطع می کند و می گوید:

 (52 - 51 ص، 6212اکتبر  -1389مهر ماه  )رینو، ریتریت قلب مادر،

ه همان میزان که ذهن باور هایش را از دست بدهد و به میزان باور هایی که از بین رفته است، دیگر ب

خیلی چیز ها برایت تجدید تجربه نخواهد شد. چیزی که در ضمیر آگاهی مان نباشد، تجربه مان 

برای مثال چنانچه من دیگر باور نداشته  تجربه نتیجه ی تمرکز روی قبول هایمان است.  نخواهد شد. 

باشم که اگر در کوران بمانم سرما خواهم خورد و این باور کاماًل در من از بین برود از محاالت است که 

 بخورم. در کوران سرما

 (182ص ، 1391شهریور  32-64، ریتریت بدروم،  "در حضورکتاب ")
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 ساتیام در مورد یکی از گفته های بابا صحبت می کنند.

چیزی که سوامی در اینجا به شما می گوید این است که آزادی برای شما اینگونه احساس می شود که  ساتیام: 

باید جایی بروید، کسی بشوید و یا خودتان را به چیز دیگری تغییر شکل بدهید.  آزادی زمانی است که شما درک 

کم کم محو شود چه اتفاقی می کنید که بدن نیستید و فردیت تان کم کم محو شود.  هنگامی که فردیت تان 

نامحدود نمایان و پدیدار می شود؛ آگاهی از "آن" قابل رویت می شود.  بنابراین به نظر سوامی،  افتد؟  ابدیِت

 کسی که درک کند و آگاه باشد که فردیت وجود ندارد، "خود" را شناسایی کرده است. 

متوقف می کنیم و به جای تصورات ذهن، همه جا وقتی مدیتیشن استاپ را انجام می دهیم، تصورات ذهن را 

و دیگری در مرکز حاضر و یا همان "خود" نامحدود آشکار می شود.  چیزی از مرکز توجه و تمرکز خارج شده 

می گیرد.  اگر به افکارتان، عاداتتان و... نگاه کنید، آن ها در مرکز تمرکز تان قرار می گیرند، درست  تمرکز قرار

و نه بر  است تمرکز کنید وربین عکاسی و اما اگر بر روی آن چه دائمی است و علت وجود بدنمانند عدسی د

روی آنچه از بدن ناشی می شود، آن وقت "آن" به مرکز تمرکزتان می آید.  فقط بستگی به این دارد که تمرکز 

بینیم.  اگر تمرکزمان بر  ما کجاست.  اگر تمرکز ما بر روی قلبمان باشد )این نکته سمبلیک است( "آن" را می

روی بازار باشد، آن را می بینیم.  حال کدام را انتخاب می کنیم؟  تفاوت بین یک شخص خودشناخته و شخصی 

که "خود" را شناسایی نکرده است در این است که توجه و تمرکز آن شخص کجاست.  فقط همین است، فقط 

 کلید است.   تمرکز است.  همانطور که بابا هم می گوید تمرکز،
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 ببینید چقدر ساده است. 

.تمرکزی که شما به آن اشاره می کنید یک تمرکز ذهنی نیست  : 

تمرکز، واقعا همان بیننده است.  همان چیزی است که در پشت عمِل دیدن و آنچه دیده می شود است؛    ساتیام:

یعنی تغییر جهِت توجه شماست.  توجه وجود دارد، فعالیت های ذهنی مانند فکر کردن، رفتن، انجام دادن، 

تواند به سوی فعالیت های  گفتن و غیره وجود دارند و سکون و سکوتی هم وجود دارد.  حال تمرکز شما می

ذهنی برود و یا به سوی سکون و سکوت برود.  سکون و سکوت، خود شناسی است؛ واقعا خود شناسی است... 

 زیرا در آن شما خودتان را به گونه ای که هرگز ندیده اید می بینید.

قرار گرفته است، جایی که  بابا می گوید: به هر چه فکر کنید همان می شوید.  من می گویم: جایی که تمرکزتان

گفتم: هنگامی که یکی از شما به در یکی از ریتریت ها توجه شما قرار دارد، آنجا برایتان واضح خواهد بود.  من 

با تمام توجه خود به من نگاه کنی دیگر نمی توانی بقیه اتاق را ببینی.  وقتی به بقیه اتاق نگاه کنی دیگر آمد و 

نمی دهی.  چرا که در حاِل نگاه کردن به جای دیگری هستی.  پس همین در اینجا هم رفت مرا به اتاق تشخیص 

 صدق می کند.  آگاهی و خودشناسی زمانی است که شما در "خود" سکنی کنید.

 (196-192، ص 6216فوریه   -1392)ریتریت بدون نام، رینو، بهمن  

به یاد داشته باشید، شما  شما باید انرژی، توجه و تمرکزی که همیشه به ذهن می دادید را به پایین بیاورید. 

اگر تمرکزتان را بر روی  کزتان بر رویش باشد؛ این حقیقِت بسیار مهمی است. چیزی را تجربه می کنید که تمر

افکار بگذارید، افکارتان تجربه ی شما می شوند اما اگر توجه و تمرکزتان را به پایین آورده و بر روی ناحیه ی 

پنج یا هشت تایش  حداقل باید از هر ده فکر، با قلب قرار دهید، در حقیقت استاپ مدیتیشن انجام داده اید. 

توجه و تمرکزتان باید به  باستید، احتیاجی نیست که نگاهش کنید.  بایستید و نگاهش نکنید.   همراه نشوید.

مرکِز وجود  باید اجازه دهید که انرژی به طرف  ناحیه ی قلبتان باشد یعنی باید توجه تان از ذهن به پایین برود.

 و هستی تان بیاید. 

 321ص  ن،ایراکنفرانس با کتاب 
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داستان ها را همین امروز 

قطع کن و به جای تکرار 

مکررات تمرکزت را به 

جایی بده که نجات 

 672ص  بخش است.

 
د و چشم یتان بچسب باید به دریچه ی آزادی

در بعضی از مواقع امکان دارد  از آن برندارید. 

که فکر یا احساِس "من بدن هستم" بازگردد 

و بخواهد شما را وسوسه کند، یعنی بخواهد 

اما در صورتی که   تمرکز شما را بدزدد.

چشمتان از روی حقیقت برداشته نشود، از 

محاالت است که این وسوسه ها همان اثر 

 663ص ا داشته باشند. قبل ر

کسانی که در دوگانگی غرق 

هستند، هر نامه ای از ذهنشان را 

مانند این است که  می خوانند. 

روی سایه ی درختی تمرکز کنند 

و به قدری این کار را انجام دهند 

که فکر کنند آن سایه، درختی 

 22ص   حقیقی است.

 

هر جا که تمرکزت را بگذاری نتیجه 

اش را خواهی گرفت، چه خوب باشد 

اگر تمرکز را بر روی  و چه بد. 

خواسته های زود گذر و موقتی 

بگذاری، به آن ها دست می یابی و به 

نوعی رضایت پیدا می کنی، ولی بدان 

  که این رضایت موقتی خواهد بود.

 439ص

 

 

 ن کنفرانس با ایرااز کتاب 

 (6227-6222) 1382-1385 سال

هر منفعتی که من در 

آوردم زندگی بدست 

به دلیل تمرکز یگانه ام 

 148ص.  بود
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تمرکز بر روی تمام حاضر 

باعث می شود در درونتان 

اتفاقی بیافتد و در این اتفاق 

این   یگانگی اعالم می شود.

یگانگی آزادی شما را اعالم 

 4ص. می کند

زمانی که شما روی یک قدرت که آن 

هم فقط از آِن خداوند است تمرکز کنید، 

باورهای پوشالی و ترس ها کم کم محو 

از روی صحنه می شوند، یعنی کم کم 

ی ضمیرتان پاک می شوند. این تمیز 

کردن سبب آماده شدِن زمین برای رشد 

 622ص  بذرهای حقیقت می شود.

زمانی که شما بر روی الهیت و 

نور درونتان تمرکز کنید، نقش و 

نگار ها در ضمیر آگاهی تان 

هر چه بیشتر   کمتر خواهند شد.

این حقیقت را قبول داشته 

باشید، قبول های دیگر کمتر و 

 621ص  کمتر خواهند شد.

 

اول خواسته تان را پیدا 

کنید، سپس تماِم تمرکز و 

بر روی آن را کوششتان 

ولی در درجه اول  بگذارید. 

باید بدانید که چه می 

 82ص   خواهید.

تمرکز تماشاچی و تماشاگر است و 

مثل   توجه اش فقط به یک چیز است.

این که در قطاِر در حاِل حرکت نشسته 

باشی و همین طور که قطار حرکت می 

کند، درختان از نظرت بگذرند و تو روی 

یک نقطه دروِن قطار تمرکز کنی؛ این 

نکته ی خیلی عمیق در تماشاگر یا 

 457ص  شاهد بودن است.

 



 
 

 

 از الهامی از نازنین

mmnmnn 
 یا و نگیرد قرار توجه مورد فکری ابتدا در اگر

 غیر فکر آن نشود، شروع آن با ای مکالمه اگر

 23ص .گذرد می شما ذهن از اثر بی و فعال

gh 
 کنید می توجه آن به دارید باور که را چیزی

 را تان ذهن کنید می توجه آن به که چیزی و

 فرا را شما ذهن که آنچه و گیرد می فرا تمامًا

. آفریند می ذهن هم  را همان است گرفته

 24ص

 gh 
 که آنجایی". باشید" که بیاموزید فقط

 واقعًا که باشید همانی. هستید کامل همیشه

! قانع و خوشحال راضی، همیشه ،"هستید"

 در". هستید" شما که است چیزی این

 به که همانطور. کنید سکنا سکوت و آرامش

 خود درون چشم دهید می ادامه خود زندگی

 ،"مطلق بودن" ،"هستی" به دهید تمرکز را

 برگیرنده در ناپذیر، تغییر جاودان، همیشه

 32 ص"خود".  همان واقع در و چیز همه

gh 
 و بود جدید برایمان چیزی هر هنوز

 مرحمی خود این. کرد می جلب را مان توجه

 از دوری و دلتنگی احساس برای بود

   .مان خویشان

 68، صالهامی از نازنین از داستان
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:   آیا وقتی من جنبه های مختلف بازار را واقعی تلقی می کنم، به دام بازار می افتم؟  آیا باور من به واقعی

بودن عدم هماهنگی، باور های کهنه و قدیمی و دروغ های بازار 

است که من را به دام می اندازد؟  آیا این قبول من است که من را 

 به تله می اندازد؟

و به آن هاست که چنین شرایطی را برایت فراهم این توجه ت  ساتیام:

 می کند.

:   پس یعنی توجه من به جای این که به ناحیه قلب باشد به بازار

 است؟

 حتی زمان هایی هم که شما به قلب توجه نشان می دهید هنوز درد و رنج ادامه دارد.  ساتیام:

:  چرا اینگونه است؟ 

، به این دلیل است بخاطر درد کشیدن نیستاین روند  هستید. ی شدن در حال پاکساز بشدت شمازیرا   ساتیام:

 ها فرا می رسد. آن بعد زمانولی   هر روز مردن است. آنچه باید از بین برود، از بین برود...که 

:  است؟ آن به نکردن توجه یا کردن توجه اساس بر بازار از ما کشیدن دست راه پس 

 یادت می آید چند سال پیش از من پرسیدی: "چه باید بکنم؟" و من به تو گفتم: "اینقدر کنجکاو نباش".  ساتیام:

 (59ص ، 6212اکتبر  -1389)رینو، ریتریت قلب مادر، مهر ماه 

ما باید با هر فکر، کالم و عمل نبض خودمان را بگیریم  بدین معنا که باید از نزدیک و با دقت به همه ی   ساتیام:

آن ها نگاه کنیم و از خودمان بپرسیم: "آیا انجام این کار گشایشی برای آزادی نهایی و صلح و آرامش من دارد یا 
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ر و اعمال من بنیاِد صلح و آرامش را برایم فراهم می کنند یا به صلح و آرامشم اضافه می آیا افکار، گفتاخیر؟  

 .کنند؟"

به طور کلی بیش از حد به تلویزیون و رسانه ها توجه کردن و آشغال و دروغ شنیدن اصاًل خوب نیست.  شما 

آنچه اطرافتان می گذرد کنجکاو باشید و  نمی توانید روزنامه بخوانید، تلویزیون تماشا کنید، در مورد وقایع دنیا و

آن ها را قضاوت نکنید.  وقتی شما قضاوت می کنید در واقع در وادی ذهن به سر می برید و درست در همین جا 

خط میانه را از دست می دهید.  اوضاع حرف زدنتان چطور است؟  حرف زدن بیش از حد هم گرفتاری های 

 زیادی تولید می کند.

 و زیاد زدن حرف زیرا  است؟ اینطور چرا.  شود می اندازه از گرفتاری بیش به منجر اندازه از شبی کنجکاوی

 از چگونه حال.  ندهیم آن به حد از بیش توجه که کنیم می سعی ما و است کیهانی ذهن در زیاد کنجکاوی

 از پس.  کنیم می استفاده وظایفمان انجام برای ها آن میزان کمترین از  کنیم؟ استفاده ذهنمان و احساسات

 یکدیگر از بریم، می لذت آفتاب غروب و طبیعت از و برده درون به را ها آن  کنیم؟ چه ها آن با وظایفمان انجام

از فرستادن ایمیل  نویسیم، می یکدیگر برای مهربانی و عشق از پر های نامه.  بریم می لذت هایمان خانواده از و

 بریم. می لذت" خود" روی بر تعمق و خداوند به کردن فکر از.  می بریمخوشحال کننده به شخصی لذت 

 (8/8/6222 دی وی دی آگاهی به سکوت)

اولین قدم این است که کمتر کنجکاو باشید و دومین قدم این است که دخالت خود را با هر آنچه که  ساتیام: 

این باید برای شما روش زندگی شود و بعد فقط در مورد چیزهایی   مغایر اهداف الهی تان است کمتر کنید.

ما نمی گیرند.  کلماتی که بیش از حد از ما انرژی نمی گیرند  صحبت می کنیم که می دانیم توجه زیادی از

 همیشه کالم الهی هستند...

برای چند دقیقه به سکوت بروید تا ببینید آن سکوت کجاست.  پس از این که این مقدمات را انجام دادید، باید روزانه 

ندید و بدن خود را بررسی کنید تا ببینید سکوت این کار را با عجله انجام ندهید، سکوت را پیدا کنید، چشمان تان را بب

کجاست.  از خودتان بپرسید: من در بدنم کجا می توانم بروم که این سکوت را پیدا کنم؟  سپس خواهید دید که 
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به آن سکوت   سکوت در مرکز، آنجایی که قلب تان است وجود دارد.  این کاری است که من روزانه انجام می دهم.

یچ چیز را خیلی جدی نگیرید مگر اینکه مطلقًا یک اورژانس پزشکی بوده و یا کسی در حال مرگ باشد.  عادت کنید و ه

 به سکوت خود الویت دهید تا از هر چیز دیگر برایتان مهم تر شود.  

کسانی که سکوت را نمی شناسند نمی دانند چگونه زندگی کنند، کسانی که سکوت حقیقی را نمی شناسند واقعا 

نمی کنند؛ آنها انسان های مرده ای هستند که خواب می بینند.  بنابراین چیزی که مهم است نداشتن حس  زندگی

 کنجکاوی، دخالت نکردن، عادت به پیدا کردن خانه و در سکوت  آن نشستن و الویت دادن به سکوت تان است.

ق مدیتیشن استاپ پیدا می سکوت، پایه و اساس "هنر زندگی کردن در حقیقت" است و ما سکوت را از طری

ذهنی که فکر نمی کند، "خود" را شناخته و درک  نتیجه نهایی مدیتیشن استاپ، خود شناسی است.  کنیم. 

کرده است، انرژِی ذهنی که فکر نمی کند، به یک انرژی الهی تبدیل می شود و کارها را بدون خاطره و حافظه 

 قبلی انجام می دهد. 

 (6213آگوست  12ریتریت سکوت و سادگی، رینو )

:   در صورتی که بر روی موضوعی عمیقًا تمرکز کنم، جواب آن را سریعًا از درونم دریافت می

کنم، اما در ادامه به حدی در مورد این روند فکر می کنم که باعث می شود جواب گرفته شده 

 را رها کرده و به سمت دیگری بروم و با عواقب این کار رو به رو می شوم.  

خوانی، اگر می خواهی افکارت را ب  ی توانی به دو ارباب خدمت کنی.در این راه نم  یام:سات

 اصاًل نباید وارد حیطه ی قلب شوی، اما در صورتی که به آنجا رفتی، باید افکارت را رها کنی. 

با نگه داشتن این دو ارباب برای خودت میدان جنگ درست می کنی و در نهایت تسلیِم 

تصمیِم ذهن خواهی شد، چون در حال حاضر درگیری با ذهن برای تو آسان تر است. پس در 

ار خوبی نیستی و زارباِب دیگر متوجه شود که خدمتگ این صورت به یک ارباب خدمت کن تا

 ف نکند. دیگر وقتش را برای تو صر

 652ص ن،کنفرانس با ایراکتاب 
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 با زیرا.  دهد انجام باز نیمه چشمان با را استاپ مدیتیشن که است آماده( الهیت سحرگاه بنیاد) گروه این کنم می فکرمن 
 آنِ از ولی بودن بازار در برای خوبی آموزش این.  است درون به دیگر نیمی و بازار به شما توجه از نیمی باز، نیمه چشمان

 حین در ها چشم بستن ابتدا در.  است نبودن آن
 زمانی تا اما.  است مهم بسیار مدیتیشن این انجام

 انجام باز نیمه چشمان با را مدیتیشن این نتوانید که
 به تان زندگی در آسانی به را آن توانید نمی دهید

 ببرید. کار
 به و پایین به تان توجه بگذارید باز نیمه چشمانی با

 است خانه همان که خود سکوت.  برود قلب ناحیه
 فقط... آیند می افکار.  باشید فقط و کنید پیدا را

 به که گیرند می یاد نیز افکار ماند می خود جای در تان هستی که همانطور دارند، وجود بیشتری افکار آغاز، در.  باشید فقط.  باشید

 ،(کن توقف) استاپ.  باش فقط: بگویید هم خودتان به را این توانید می شما.  باشید فقط.  آیند فرود "هیچ" به... قلب ناحیه
 را شما که نیست ضروری و قوی کافی اندازه به فکری هیچ.  کن استاپ فقط افتد می اتفاق که آنچه به توجه بدون.  باش فقط

 هیچ.  هستیم استاپ حالت در ولی آگاهیم مان اطراف از.  کنید استاپ فقط نخورید، را آن فریب کند، دور کردن استاپ از
!  استاپ فقط.  نیست مهم چیز هیچ... استاپ.  هستیم اینجا ما نیست، مهم شود، رو و زیر تواند می دنیا.  نیست مهم چیزی
 حال!  کنید استاپ فقط.  باشد نداشته وجود آنها در تنشی هیچ دیگر و بروند میان از کم کم افکار و انرژی اینکه تا استاپ فقط

 آوریم. می قلب ناحیه به را تری بُرَنده و تیز توجه آرامی به
 نیست، ضروری چیز هیچ.  کنید استاپ فقط است، این راهش که خورم می قسم... آسمانیست و بهشتی صلح داشتنِ جوازِ این

 هیچ!... ابدا ندارد، وجود ضرورتی هیچ ایم، کرده باورش ما که است کمانی رنگین آن فقط ضرورت
 می نگاه هوشیاری با شخص آن به ما  کجاست؟ دیگر ی نیمه است، باز نیمه مان چشمان کنیم، می صحبت مردم با که همینطور

 به استاپ این.  است مان استاپ روی بر است، مان  سکوت روی بر ما توجه دیگر ی نیمه ولی است جمع حواسمان و کنیم
 در چیزی چه و اید شده قلب تسلیم دیگر کنید می استاپ شما که زمانی زیرا  چرا؟.  شود می تبدیل اعتماد مدیتیشن به خودکار طور

 خواهد کرد. مواظبت تو از "خود": گوید می که قول آن  است؟ قلب
 (122-159، ص 6216فوریه   -1392)ریتریت بدون نام، رینو، بهمن 
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b:  می شود؟شما همیشه از سلب قدرت ذهن صحبت می کنید، آیا این کار با استاپ مدیتیشن انجام 

سرسپردگی یعنی با عالقه و عشق شدید وقت خود را به این راه اختصاص   با سرسپردگی انجام می شود.ساتیام: 

در آن زمان هر آنچه باید انجام شود را به طور اتوماتیک انجام می دهید و هر  دادن و به این راه عشق ورزیدن. 

عالقه ی شدید برای هر فردی متفاوت است ممکن است برای یک   آنچه نباید انجام دهید را انجام نمی دهید.

عالقه ی شدید تمرکز می آورد و  نفر عالقه به فرم معلم باشد و برای شخص دیگری خواندن کتاب آسمانی. 

داشتن تمرکز بسیار مهم است چون باید تمام افکار در یک جا جمع شوند و انرژی فقط به یک جا رود تا قدرتش 

به همین  آن هایی که به هزار چیز فکر می کنند و هزار کار انجام می دهند انرژی شان پراکنده است.   زیاد شود.

دلیل گفته شده داشتن راهنما مهم است زیرا با داشتن راهنما تمام تمرکز به یک جا می رود و بعد راهنما می 

وقتی که افکارتان را بر روی یک  ز می شود. گوید: "به داخل برو" و شما تمرکز را به قلب می برید و تمرکزتان تی

وقتی تمرکز بر روی یک فکر مادر تیز شود، ُبرنده   فکر مادر جمع می کنید تمرکزی که کند است تیز می شود.

 می شود، ُبرنده ی نادانی.

 (153ص ، 1391شهریور  32-64، ریتریت بدروم،  "در حضور)کتاب "

mn  

 البته.  است بوده قلبم روی بر همیشه من تمرکز و توجه که است دلیل این به است افتاده من برای که هر اتفاقی

 آن مورد در من که ای انرژی... نیست باال یا پایین به انرژی این هدایت موضوع.  نیست فیزیکی قلب من منظور

 جا همه هوا همانند... پایین و باال دارد، حضور زمان از لحظه هر در.  است" حاضر جا همه" کنم می صحبت

... آید می فرود قلب ی ناحیه به شما تمرکز و توجه وقتی که اند گفته خودشناخته افراد و ها یوگی تمام.  هست
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 است توجه یک فقط وجودم نور در شدن غرق یا افکارم در شدن گم بین من... فاصله برای

 است توجه یک فقط بودنم غایب یا داشتن حضور بین من... فاصله برای

 است توجه یک فقط خواب، ازآن  خودم کردن بیدار تا شبم خواب تصاویر در شدن غرق بین من... فاصله برای

 است توجه یک فقط شدنم پیدا دوباره و بازار در شدن گم بین ... فاصله من برای

 است توجه یک فقط م"خود" با من بین من... فاصله برای

 ماند می متمرکز و گردد برمی تشنگی با رود و می و خورد می لیز دادن نشان عالقگی بی با که توجهی

 آ پانته

 

تمام عالم  کنم می را صحبتش من که چیزی.  شود می رهایی و خود پذیرِش العاده، فوق عشقی شدن باز باعث

است خلقت...است
6

 اشاره آن به توان می بدن در که مکانی ترین آسان ولی ندارد، خاصی مکان همین برای و 

 قلب است. ی ناحیه کرد

 (6227مارچ  68)دی وی دی مدیتیشن نور و سکوت، 

mn  

 تان انرژی برای این که چرا؟  عشق.  و یا یا صلح آزادی، خواسته ی باشید، یا داشته خواسته در این راه باید یک

 شود می ضعیف کنیم پراکنده انرژی را این ما وقتی شده است.  ساخته انرژی از ذهن نشود.  پراکنده جا همه به

 بین ذره و کاغذ ورق مثال مانند شود.  درست می نقطه منعکس و متمرکز کنیم قدرتمند یک را به آن و وقتی

 در  .سوزاند می را کاغذ آفتاب نوِر کنیم متمرکز کاغذ از نقطه یک روی بر را بین ذره وقتی  .آفتاب نور زیر در

 تمرکز و قصد و نیت، و توجه . افتد نمی برایش اتفاقی زیر آفتاب بگذارید هیچ سال صد را کاغذ اگر ورق که حالی

یعنی  زند.  می آتش خداوند عشق گویند است که می همین برای چیز هدایت شود.  یک به و ما باید جمع شده

 از را منیتش و شخصیت رود، در آنجا انفجار می کند و منشاء می یک به انسان ی وجود همه این که یعنی چه؟ 

 دهد. می دست

 (7 قسمت—6 ریتریت بدروم از میالدی، بعد 6216  -1391 پاییز اصفهان، به )تلفن

 

                                              
2   It is the Universe 
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 ... هستی الهی تو

 .حقیقت است این
 

  کیهانی جهان و تو

 .هستید یکی
 

  مطلق ی یگانه و تو

 .هستید یکی
 

  جاودانگی و تو

 .هستید یکی
 

  تو

  ، جدا فردیت،

  موقتی و متمایز

 .نیستی
 

  و درک را این

 . کن احساس
  

   و بدان را این

  راستا این در

 .کن عمل

 ختم می شود. "خود"شروع می شود و به شناخت  "خود"سفر شما با اعتماد به 

 عشق بدون تزلزل برای الهیت درون است. "خود"اعتماد به 
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 عشق و تمرکز
هستی  فقط یک چیز می خواهد: عشق و تمرکز.  هستی همیشه آماده ی دادن است، همیشه. "

، چون رقیبش مایا است  چرا؟  از رقابت خوشش نمی آید.  فروشی کنید."خود"دوست ندارد 

در عین حال ما مایا را هم قبول   نمی خواهد سرسپرده اش فریب بخورد.هستی   حقیقت ندارد.

 "می گنجد.، مایا هم در ما چون از مایا بزرگ تر هستیم، داریم

 (6214مارچ  69 - 1393فروردین  9 ساتیام،)مصاحبه ی خصوصی با 

 یعنی چه؟از رقابت خوشش نمی آید هستی   سوال:

من به حدی  ،ساتیام" :به من می گویداین موضوع را با یک مثال برایتان توضیح می دهم.  شخصی   ساتیام:

من به " :می گویم او من به ". م را از تو بردارمانچشمهم نمی خواهم یک ثانیه حتی برای که هستم  تعاشق

چشمش را از من بر می  این فردز مدت کوتاهی بعد ا به تو می دهم". خاطر عشق و تمرکزت آنچه می خواهی را 

اگر می خواهی نتیجه  ،از این کار خوشم نمی آید" :می گویم به او من پرسه زدن می کند. شروع به  و دارد

 احساس مالکیتبا او عهد بسته اند که  انیحقیقت نسبت به کس ". بفروشی انبه دیگر ابگیری حق نداری من ر

می  ای درجه چنینالبته به ندرت کسانی به  . از یک معشوق هم خطرناک تر است نهو در این زمی داردزیادی 

و به هر  هر کسی نمی رود چنین افرادی بسیار خوشبخت هستند، بسیار خوشبخت.  حقیقت به دنبال ،رسند

ممکن است این اتفاق در مراحل آخر پیش بیاید.  اگر به این موضوع از دید  . نداحساس مالکیت نمی ک کسی

بله ممکن من می گویم  ؟"باشدگونه حقیقت یا خداوند ایندنیوی نگاه کنید می گویید: "مگر ممکن است که 

 درجه برسید تا درک کنید که چگونه امکان دارد و جریان از چه قرار است. منتها باید به آن است. 

 چشمم را از هم من ،کسانی که چشمشان را از من بر نمی دارندل کوچک تری که می توانم بزنم این است: مثا

عشق و  اما وقتی شروع به پرسه زدن کنند، من هم رویم را از آن ها بر خواهم داشت.  زیرا . بر نمی دارم آن ها

ا به سمت خودش می کشد.  در غیر این و تمرکز من ر است که از عشق و تمرکز من غذا می گیرد آن ها تمرکز

 ندارم. دلبستگی صورت اجازه می دهم بروند، زیرا من
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 ."مایا هم در ما می گنجد ،در عین حال ما مایا را هم قبول داریم چون بزرگ تر از مایا هستیم"

ی ها چیز فکر می کردیم کسی هستیم وبسیار کوچک بودیم،  ما از نظر فهم و خردپیش از این راه   ساتیام:

به طور مثال به یکدیگر می گفتیم: "آیا  . کنیمراهنمایی را  اطرافیانمانمی خواستیم و می دانیم  خیلی زیادی

نطور که گسترش بیشتر می شود بزرگی آن چیزی یهم  .پس این را بخور، آن را بخور و..." ت درد می کند؟سر

باعث می شود بگوییم ما و  حتیاجی به درک بازار نیستدیگر ا ،وقتی بلعید . می بلعد را که فکر می کردیم هست

و  مبدانی بتوانیم تا یمنستن باید جدا باشاد زیرا برای  چرا؟ . نمی دانیم هم واقعًا ، و ماهیچ چیز نمی دانیم

به باید بگویم  به زبان آورد.  به این بزرگی و قدرتمندی راحقیقت  که بتوان خیلی سخت است  .مکنجکاوی کنی

 .شودین چیزی گفته نپیش می آید که چ ندرت

با  .  اما زمانی کهنیماو خیلی می د هستیمما فکر می کنیم یک نفری  ،می آید)از ما( بیرون  که دنیا به نظرزمانی 

 که کوچک .  زمانیهیچکس نیستیمدنیا هستیم و می بینیم بزرگ تر از که درک می کنیم حقیقت یگانه شویم 

چه قدر این موضوع متوجه می شوید  نیم. انمی د هستیم، بزرگ و زمانی که ،می بینیم بزرگخودمان را  ،مهستی

 !می آیدبه نظر مسخره و عجیب 

 منظور شما این است که وقتی ما کوچکیم در مایا هستیم و وقتی بزرگیم نمی دانیم کجا هستیم؟  سوال:

چه چیز را می دانی؟  منظورم این نیست که  ،شدوقتی یگانگی باشد و مایا حل شده بانه اینطور نیست.    ساتیام:

برای دانستن وجود ندارد.   چیزیزیرا  آن مرحله ندانستن است.  ما نمی دانیم، طبیعتدر آن زمان نمی دانیم یا 

 .جدایی استی عالقه  برای دانستن

 هستی همیشه آماده ی دادن است یعنی چه؟  )ایشان ادامه می دهند(

.  در ادامه خرد می دهد او، بخواه و تو عشق بده با توجه به آنچه شما به ما یاد داده اید یعنی:  :شخصی می گوید

که شما می گویید یک  خیلی جالب است برای این "،عشق و تمرکز :هستی از تو یک چیز می خواهدگفته شده: "

 .عشق است، یعنیوقتی تمرکز در قلب  به نظر من  دو چیز را نام می برید. اماچیز می خواهد 

وقتی که  عشق تمرکز را می طلبد. چون  . عشق و تمرکز نمی توانند از هم جدا باشندبله و در عین حال   ساتیام:

 دنیانمی تو . با هم یگانگی شدید دارند دواین   به طرف معشوق می رود. انتمام تمرکزت هستید، عاشق شما

 .بدن دارند اما یک دو اسمعشق و تمرکز   .دنگاه کنی یجای دیگربه و  ویدعاشق ش
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ذهن به من می  است.  بعضی از مواقع برای من اتفاق افتاده موضوع این سبرعک  :همان شخص ادامه می دهد

 " می خواهی بگویی؟ هچ ؛از حرف زدن با ساتیام فرار کندر این هفته تمرین نکرده ای که  دلیلاین تو به " گفت:

می دیدم که هیچ فاصله ای بین من و  ،قلبم می رفتمناحیه ی و به می کردم  وقتی در همان لحظه استاپ

 د.که عشق را پدیدار می کن است تمرکزبه نظر من در اینجا این  فقط عشق است.  . نیست ساتیام

 . می افتادی چاه اش عمقدر  ،اگر تو به ذهنت گوش می دادی  چرا؟  مهمی را گفتی.بسیار مطلب   ساتیام:

برای د نگذاشتی؛ و تو را قضاوت می کن ایستادهکه  یمن را در جلد انسان .  ممنوم کهحقیقت قضاوت نمی کند

از چه قرار است و به همین دلیل درک کردی که  جریان تو به درونت رفتی تا ببینی . که بازنده می شدی این

  که انجام دهنده نیست؟چه کسی است و  که انجام دهنده است؟ چه کسی استپس  ،از هم جدایی نداریموقتی 

می تواند با افکار وجدانی ما را از وجدانمان  ذهناز نسل و نژادی هستیم که  مطلِب بسیار مهمی است زیرا ما این

 ،ندای درون را با حس شنوایی داخل بشنوند و احساس کنندمی توانند که  کسانیدر عین حال  جدا کند. 

خوب خیلی صدای وجدان  قضاوت و با محبت است. در آن ندا ذهن بدون  کهشهادت می دهند به این حقیقت 

با عشق  ،ندای درون بدون قضاوت هدایت می کند.  صدای بد و خوب است اما ،است و باید به آن گوش داد

 با عشق هدایت می شویم. ؛که ما می کنیم همان کاری درست  .هدایت می کند

 "فروشی کنید از رقابت خوشش نمی آید. "خود"هستی دوست ندارد "

 ؟ستچی از "خود"فروشی کردن منظور  ساتیام:

معنا است که من بدن و  نرفتن با افکار به ای .  زیراافکار "خود"فروشی کردن یعنی خواندن  :شخصی می گوید

را می فروشی و بدن و ذهن را می  "خود"با رفتن با افکار   .که من بدن و ذهن نیستم در صورتی ،ذهن هستم

 خری.

 گفتی. بسیار عالی  ساتیام:

 نه؟را می فروشید یا  "خود" آیا  ؟یا نه می روید فکریآیا با هر این است که  فروشی"خود"منظور از 

 ؟دیا نمی فروش درا می فروش "خود" آن کیست که  :سوال

 .بپرس د؟  از خودتیا نمی فروش درا می فروش "خود" آن کیست کهتو به من بگو   ساتیام:

 تمرکز.  :همان شخص
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 فالن شخصمن " :می گوید وقتی  ."من هستم" :که بگوید دیاد می گیر دهستم دار فالن شخصمن   ساتیام:

 تمرکز و عشق دارد.؛ وفادار است "من هستم" :می گوید است و وقتیفروشی "خوددر حال " "،هستم

 است؟ "خود"آیا تمرکز همان   :سوال

 است؟ "خود"تمرکز  یید آیابه من بگو شما  ساتیام:

 نه.  :شخصی می گوید

 یا به بازار. " نگاه کند وخود"متجلی می تواند به  مِن متجلی است.  مِن برایتمرکز   :شخص دیگری می گوید

 ،برود ذهن استد اگر تمرکز با افکار و باور ها نبار در جواب این سوال گفت ن یکاساتیام ج  :شخصی می گوید

 اگر با قلب برود حقیقت است.

باید برای حرف زدن   غرق می شود. مدر سکوت نقدر سکوتم زیاد است که هر چه می خواهم بگویم آنًاآ  ساتیام:

 کنم. خیلی کوشش

با استفاده زیرا استفاده کنید آن از  تمرکز چیست،مهم نیست که   چیست.می دانید منظور از تمرکز  همگی تان

 است حتی مایا. "خود"فقط یادتان باشد که همه چیز   .چیست که متوجه می شوید آن دن ازکر

چون  ،در عین حال ما مایا را هم قبول داریم ،فریب بخوردسرسپرده اش حقیقت دوست ندارد "

 "بزرگ تر از مایا هستیم مایا هم در ما می گنجد.

می  دیگر و از طرف !"مایا در ما می گنجد" وید:طرف می گاز یک ساتیام بگویید با خودتان ممکن است   ساتیام:

بدانید هر آنچه گفته  فقط . چون می خواهم تعمق کنید !". بخورد سرسپرده ام فریبمن دوست ندارم " :گوید

 حقیقت دارد.شده است 

به شما  است کههایی  ابزار چهره های زشت و زیبایش، ه های بی انتهایی دارد ولی عالج تمامردوگانگی چه بازاِر

امیدوارم  عالج دارید. ی بازار، انتهایبی تمام چهره های  شما برای پس در این صورت یادتان نرود که  داده شده.

 دهیم. ادامه که داریم ای این زندگی به با اطمینان و بدون تزلزل به این خواب و ،ما با شجاعت ی که همه

 (6214مارچ  32) 1393فرودین  14ساتیام، 
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 زمانی هک انسان عاشق می شود، قلب، ذهن و وجودش هب یک نقطه می رود و هب همان نقطه قدرت بسیاری می دهد.  

رت شود.  رد وجود کسی هک عاشق است رقصی رب پا است ولی دیگران  اه مستجاب گردند یا زندگی شاد این امر باعث می شود دعا

دانند.  ره اندازه تمرکز هب یک نقطه ربود، ارزش و اهمیت بازار کم شده و اجازه داده می شود تمامی چمدان اهی چیزی از آن نمی 

قدیمی و جدید، کم رنگ شوند.  عشق و عالهق ای هب آزادی وجود دارد هک وقتی انسان عاشق شود، دیگر چیه چیزی جای آن را نمی 

رد قلب ما می گذارد هک دیگر فریب دنیا را نخوریم زریا قدرتِ عشق شیب از قدرت  گیرد.  هب همین دلیل خداوند چنین عشقی را 

 آن چیز اهیی است هک رد گذشته باعث انراحتی ما شده اند.
 (6213اکتبر  62) 1396آبان  4 ساتیام،کنفرانس با 
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می با وجود شما در زندگی مان و تمریناتی که انجام می دهیم بسیار خوشحال و آرام هستیم.  ای کاش   سوال:

 نیم؟یشما را بب همین حاال توانستیم

من جلوی  صورتکه بار من جلوی نظرتان می آید و هر صورت شما به من فکر کنید،  هر زمان که  ساتیام:

ای که در کنار من باشید و من را از نزدیک  همان اندازهبه این اتفاق .  نظرتان بیاید در حقیقت من را دیده اید

اگر این   عمیق است. بسیارساده و در عین حال  بسیاراین مطلب   حرف من را باور کنید. . ببینید اهمیت دارد

 موضوع را درک کنید می توانید از آن استفاده ببرید.

 ؟ردچگونه می توان این مطلب را درک ک  :سوال

به طور   .نخواهد داشت در آن صورت دیگر درک شده است و زحمتیید، حرفم را قبول کن باید فقط  ساتیام:

با  شما نشسته ام ودر کنار می دانم زیرا احساس جدایی نمی کنم،  از شمادر حال حاضر من به هیچ وجه مثال 

برای من این موضوع به همان اندازه که به طور فیزیکی کنار هم نشسته  . هستیم هم در حال صحبت کردن

توجه ما به چنانچه  صورت در این ،چون اگر واقعًا قبول دارید که همه جا حاضر وجود دارد . باشیم حقیقت دارد

 این هنر بسیار خاصی است. "آن" همه جا حاضر است. ،طرفش برود

:  به طور خودکار و غیر ارادی شما را گاهی ما را درک می کنم یا نه، اما ساتیام جان من نمی دانم صحبت ش

 می بینم.در بیرون 

 یا از خارج! دکه من را از داخل ببینیچه تفاوتی دارد  ،همه ی جهان محصول ذهن است  ساتیام:
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:   تیجه رسیدم که و به این ن ،دارد چه تفاوتیمن پیش از این در مورد این سوال فکر کرده بودم که حقیقتًا

چون در حال حاضر تمرکز من بیشتر در بیرون است، به همین دلیل چیزی را قبول می کنم که در بیرون می 

 بینم.

 دچه فکر کنی  " می برند.یکبه "را  تانبرای این که تمام تمرکز چرا؟  تمام این اتفاقات خوب هستند.   ساتیام:

بر روی من است، بر روی  تانهستم، در هر صورت تمرکزتان من در درون دمن در بیرون هستم، و چه فکر کنی

 . دچیز باشد هیچ ایرادی ندارد که من را در بیرون ببینی "یک"بر روی  انتا زمانی که تمرکزت  حقیقت است.

 است.فتگی ُکبازی ِشو این  تکرار می شوندآمدن ها و بیرون  رفتن ها سپس این داخل

صحبت  به یادآن یک  دنبینیدر آنجا و من را  دگفتم این است که وقتی به بیرون نگاه کنی خاصیت آنچه در ابتدا

 .باز می گردد ان بر روی آن چیزی که قباًل بود،به همین دلیل دوباره تمرکزتامشب من می افتید، 

 کهراهی به  عشقمان عالقه داشته باشیم، به آنچه می خواهم بدون هیچ حاشیه ای بگویم این است که وقتی ما

، مثل شما که در ابتدای صحبتمان گفتید به دلیل وجود این راه در زندگی تان داشته باشیم عالقه هستیمدر آن 

مان، حتی فراموشی مان،  حتی افتادن،همه چیز ،، همه چیز قسمتی از گسترش ما خواهد بودخوشحال هستید

 حتی یادآوری مان؛ همه چیز در این راه کامل است.

:  بعد از مدیتیشن، .  ساتیام جان خیلی وقت پیش به من گفتید منتظر هیچ اتفاقی جز تمرکز خودت نباش

م ی، فقط صحت این جمله برامی دهمانجام  ه، بعد از هر کاری که در این رامی خوانمبعد از هر مقاله ای که 

 ت.اس مان بر روی "یک"تمرکز فقط نگه داشتنما گویی هدف  واضح تر می شود. 

، البته خدا را قبول داریم فرستادگان وما در این راه تمام ادیان اما می خواهم بگویم همانطور که بله   ساتیام:

، آن ها در گسترش ما می گنجد ی یعنی همه داشتنقبول  بلکه قبول داشتن به معنای اعتقاد داشتن نیست

اگر ، یدکالفه نشو انهیچ وقت از دست خودت .  بنابراینچیز می گنجد همه همانطور هم در راه شخصی خودمان

وقتی می خواهیم با چیزی  برای این که چرا؟  می گنجد.  همه چیز در این راهکه  یدبیاد بیاور دکالفه شدیهم 

دانستن این حقیقت به خودی خود  ن به هم می ریزد. نمی گنجد بجنگیم، تمرکزمادر ما که احساس می کنیم 
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زیرا در آن صورت ما هیچ عکس العملی راجع به هیچ اتفاقی نداریم، هیچ   .می شود تبدیل به استاپ مدیتیشن

 .فکری نداریم

 )چند لحظه سکوت...(

 استاپ مدیتیشن سکوت است و سکوت خدا است.

 )چند لحظه سکوت...(

 درک می کنیم؟ او بزرگی تمریناتی که انجام می دهیم رشما آیا ما بزرگی حرف های   :سوال

.  بزرگ بزرگ تر از حقیقت گفتار است و بزرگ تر از هر حرف"خود"  . در وجود همه هست بله.  "خود"  ساتیام:

  است. ی خودشپس در این صورت درکش هم در سینه   بتوانیم در موردش صحبت کنیم.که  است آن تر از

به سوالتان دلیل این که  . ، ذهن پاک گیرنده اش می شودهمراه نشویمبا ذهن فانی  ما که اندازه ای هر ولی به

احتیاج است را دارید و از  غذای خوب طبخ یک رایاولیه ای که ب تمام موادپاسخ مثبت دادم این است که شما 

هم تمرکز دارید، هم درک دارید، هم  ،هم عشق دارید ،هم عالقه داریدشما در این راه  استفاده می کنید.  آن ها

ذهن را تمیز  داشتن تمامی این ها  .تمامی این ها برای فهم درست الزم استو  هم عالقه دارید و داریدپشتکار 

ذهن تمیز  . است را پیدا کرده اولیه اش طبیعت برای این که  چرا؟ . یکی است وندذهن تمیز با خدا  می کند.

 یکی است.با آن است،  ء اشخرد هم گرفتنی نیست، جز صورت آندر   یعنی ذهن خالی.

 یدبگذار ید،ش کنا نگاه  .ید.  البته می توانید شک کنید اما شکتان را جدی نگیریدشک نکن انتهیچ وقت به خود

انجام  زیرا برود.  یدبگذار ید،کن اش نگاه ؟"آیا من درست می فهمم یا نمی فهمم " د کهوقتی شک می کنی  .ودبر

 .دکه هستی "باش"پس همان صفحه ای  د،دهنده نیستی

 (6214مارچ  69) 1393فروردین  9 ساتیام،
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 توجه صد در صد
 ،به این معنا که شما نمی توانید در دنیا باشید  داشتن توجه کامل به راهنما یک سمبل است.

نمی توانید درخت  بازی را جدی بگیرید و انتظار داشته باشید نتیجه اش صلح و شادی باشد. 
 تعجب کنید. است که پرتغال نداده این سیب بکارید و از

نه تنها منظورم این است که در ابتدا  ،وقتی من می گویم چشمتان را از راهنما بر ندارید
 اگر شما نتیجهلکه معنی واقعی آن این است که ب ،بر نداریداز روی معلم چشمتان را  واقعاً

اشکالی  کار را انجام نمی دهید ایناگر  کنید. تالش  صد در صدمی خواهید باید  صد در صد ی
بلکه باید بدانید  ،نگویید این راه ایراد داشت ،اما چون آنچه می خواستید را نگرفته اید ،ندارد

 شما آنچه الزم بود بدهید را نداده اید.نتان این است که ددلیل بدست نیاور

 

 (1393 فروردین 64) 6214آپریل  13، ساتیام مکالمه ی خصوصی با
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 از پیگیر و متناوب طور به باید حّق راه ی جوینده یک که ستا سواالتی اساسی ترین جزو سوال این نظرم به

 من برای . داد سوال این به تعمق با و جستجوگرانه بسیار باید که ست جوابی سوال، این از تر مهم  .بپرسد خود

 خود ی نوبه به کدام هر و هم، ملزوم و الزم هر دو که کالن، وجه یک و ُخرد وجه یک: دارد وجه دو سوال این

 خودم به بیرون از چندی از هر می دارم بر گام خودشناسی راه در که روزی از این که توضیح  .اند اهمیت حائز

 آیا برده؟  خود با مرا دنیا آیا  .دارم قرار چرخه این کجای که می کنم نگاه و می اندازم دقیق و کنجکاوانه نگاهی

 چقدر دلت  "است؟ خوب حالت: "می پرسم خود از  می کنم؟ چه و هستم کجا ام؟  شده رخوت و خواب اسیر

 شکل و نوع به  ست؟ تازه و پاک حقیقت نور با این که یا شده بسته زنگار و کدر آیا رهاست؟  و آرام راضی،

  چیست؟ است من وجود محوریت آنچه لحظه این در  کجاست؟ تمرکزم می پرسم و می کنم نگاه خود زیستن

  است؟ من توجه مرکز کدامیک حرص؛ خود، صلح، حقیقت، ترس، بازار، مادیات، خدا، حسد، عشق، منّیت، غرور،

 ام، شده متمرکز ناخودآگاه یا آگاه ندانسته، یا دانسته آن بر آنچه که چرا

 عشق، خواه . ست متکی آن بر زیستنم ی نحوه بنای که ست ستونی

می  بازار با من و می گذشت ماه ها شاید این از پیش البته  !ترس خواه

بازرسی  این دیگر افتاد سرم بر گورو رحمت ی سایه وقتی از ولی رفتم

 و حقیقت به تمرکز از اگر و شده زود به زود خیلی خود از دوره ای های

 را ذهنم مچ سوال این با زود خیلی ساتیام لطف به می گیرم، فاصله خود

 شایان) . می کنم نوا هم و هم طراز هستی محور با را خودم و می گیرم

 دارد گذشته با که تفاوتی ولی نمی شوم موفق هم همیشه که است ذکر

.( نمی دانم هویت هم ذهن با را خود دیگر ثانیًا و کرده گیر کجا ذهنم دندان اواًل که می دانم حداقل که است این

 هر روز طول در که است این خرد وجه از منظورم ولی . است من برای کلیدی جواب و سوال این کالن وجه این

  می خواهی؟ را این که هستی تو این واقعًا می پرسم . می پرسم خودم از را سوال این می آورم، یاد به که زمانی

می ... و نیستی؟  که می شوی، نگران که می کنی، حسادت که می کنی، قضاوت که می ترسی، که هستی تو این

 عزیزم معلم که است خود با مالقات این ای؟  بیگانه یا خودی با آیا می روی، ذهن با داری آیا هستی، آیا پرسم

 گاهی می کنم، مالقات خود با بار ده روز ها بعضی . گیرد صورت بار صد چند می تواند روز طول در می گوید

 در که پولی میزان می کند، یگانه خود با و تر، آرام تر، شاد مرا آنچه . بار دویست از بیش روز ها بعضی و بار سی

 تعداد همین بلکه نیست هم دستاورد هایم حتی نیست، کرده ام روز طول در که خوبی کار های نیست، می آورم

 "کجاست؟ تمرکزت" : دهم می سوال این به جواب در که ست حضوری کیفیت و دفعات

 بابک
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 احترام   هب "خود"

چند روز پیش در یک   ساتیام:

کنفرانس تصویری شرکت داشتم، در 

حین کنفرانس برای یکی از افراد 

حاضر در جلسه مشکلی پیش آمد.  

هشتاد درصد از افراد جلسه آن مکان را برای کمک کردن به آن فرد ترک کردند.  تنها عده ی معدودی تکان 

د.  آن ها به اندازه ای به من اعتماد داشتند که نخوردند و حتی برای یک لحظه اطرافشان را هم نگاه نکردن

بگویند: "بله، اتفاقاتی در اطراف من می افتد اما من فقط به نگاه کردن به ساتیام ادامه می دهم".  این صحبت در 

مورد کسانی که با هم نسبت فامیلی خیلی نزدیک دارند صدق نمی کند، اما رفتن دیگران به منظور کمک به آن 

ن طرف و آن طرف دویدنشان، نشان می داد که آن ها هنوز می خواهند خودشان را انسان های خوبی فرد و ای

نشان دهند، هنوز دیسیپلین ندارند، احترام ندارند، توجه به "یک" ندارند.  زیرا وقتی در نگاه کردن به آنچه رو به 

ن نمی گویم خدمت کردن به دیگران رویت است غرق شده باشی، چگونه می توانی به چیز دیگری فکر کنی؟!  م

اشتباه است.  من نمی گویم اگر چیزی باعث می شود صحبت های من قطع شود برای رفع آن از جایتان تکان 

نخورید، اما آن اتفاق جلوی صحبت من را نمی گرفت.  من به همه ی افراد آن جلسه نگاه کردم، همه به دنبال 

از جایشان تکان نخوردند.  این همان تمرکزی است که حقیقِت خداوند از  این فرد دویدند و تنها عده ی معدودی

 ما می خواهد.

 آیا داشتن یا نداشتن این تمرکز یک انتخاب است؟  سوال:

بله یک انتخاب است، یک انتخاب بسیار بزرگ.  اگر از ابتدا چشمانتان بر روی راهنما و یا درس هایش   ساتیام:

ید، اما اگر به طور اتوماتیک این انتخاب و این تمرکز را نداشته باشید، باید بر رویش باشد الزم نیست انتخاب کن
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کار کنید.  مثاًل در چنین موقعیتی باید به خودتان بگویید: "ساتیام اینجاست و اگر احساس کند که اتفاق بدی 

بی احترامی به من نبود اما می افتد به من می گوید تا برای کمک کردن بلند شوم".  بلند شدن آن ها از جلسه 

بی احترامی به تمرکز خودشان بود؛ برای من هیچ اهمیتی ندارد.  کسانی که از جایشان تکان نخوردند و حتی 

 پلک هم نزدند، کسانی هستند که از همه بیشتر به آن ها داده و وقتم را براشان صرف می کنم.

راستا است؟  خیلی از مردم به من می گویند: "ساتیام من  باید ببینید که آیا افکار، گفتار و کردارتان در یک

همیشه به تو فکر می کنم".  باید ببینید که آیا اعمالتان هم با توجه به آن "یک" است؟!  آیا گفتار و کردارتان با 

ه به هم در یک راستا هستند؟!  من هیچگاه به بابا نگفتم که همیشه به یادت هستم، اما بودم.  من از افرادی ک

خدمت کردن به دیگران بیشتر از توجه داشتن به راهنما اهمیت می دهند ناراحت نیستم.  اما اگر بابا مقابل من 

نشسته بود، هیچگاه به خدمت کردن اهمیت نمی دادم.  مگر این که فرزندانم با سر و صدایشان مزاحم صحبت 

وی روی من می مرد، من باز هم نگاهم را از او های بابا می شدند.  وقتی بابا صحبت می کرد حتی اگر کسی جل

بر نمی داشتم.  با خودم می گفتم که بابا اگر بخواهد می تواند برای او کاری انجام دهد، پس من چه کاره هستم؟  

من نمی گویم که همانند بابا می توانم مرده را زنده کنم مگر این که خداوند بخواهد چنین چیزی را از طریق من 

 د.هانجام د

 (1393فروردین  12) 6214آپریل  5 ساتیام،



 11 توجه و تمرکز شما کجاست؟ 

شود.  وقتی  می جدایی تان از ذهن شما به قلب باعث تمرکز  .برود ی قلب ناحیه به باید ذهن  :ساتیام

 جمع به شروع که ذهن چرا از قلب بوجود می آید جدایی شود احساس توجه بیش از حد به ذهن

 را ها آشغال و رفته با انجام تمرینات، کثیفی ها رفته و کم راه ذهن کم این در  .کند می آوری آشغال ها

 و دوباره همان خلوصی می شود که موجودیت دنیایی ندارد.  رها کرده

بابا می گوید که ذهن مثل ماه می ماند و نور و روشنایی اش را از خورشید می گیرد.  وقتی خود را می 

ذهن تبدیل به  شناسید دیگر ماه و خورشید وجود ندارد، آنچه وجود دارد فقط خورشید است.  بنابراین

شاهراه آگاهی می شود.  آگاهی چیست؟  آگاهی حقیقتِ وجود خودتان است.  ذهن خالص و پاک 

ذهنی است که در زیر پای قلب نشسته است.  در این ریتریت ما تجربه کرده ایم که چگونه می توان در 

شما این فرصت و زیر پای قلب نشست.  قلب، گورو است.  حتی راهنما هم نیست، قلب گورو است.  

موقعیت را پیدا کرده اید که قلب را بچشید و زمانی که ذهن، موجودیت خود را از قلب بگیرد ذهن 

 (27)لیک تاهو، ص   خالص است و دیگر هستی جدا از قلب ندارد.  این است خودشناسی.

 

 (6212اکتبر  -1389، مهر ماه ریتریت قلب مادر)کتاب 

  :.بسیاری از مواقع شما واژه ی "توهج و تمرکز" را همراه با واژه ی "قصد و نیت" استفاده می كنید 

   دوی آن اه اشاره می کنم.  آن اه دست هب دست هم می روند، همدیگر را تأکید می كنند.ساتیام:  هب ره 
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 خرب خوش این است:

چه بدانید که هستید و چه ندانید، هیچ فرقی منی کند، مشا هنوز "آن" هستید، بنابراین هیچگاه 

از دستش منی دهید.  چه بدانید نقش بازی می کنید و چه ندانید، در هویت واقعی مشا هیچ 

طالبی که امشب اگر متامی م  ز آن کسی که واقعًا هستید، هستید.تاثیری منی گذارد.  مشا هنو

گفته شد را مترین کنید و منفعت بربید یا نربید، هنوز هم کسی که مشا هستید را عوض منی کند.  

 است. 3متام این صحبت ها برای هبرت فهمیدن اینجا و اکنون
 

 6225 آوریل 62روزی،  و رزق دی وی دی مدیتیشن

 

                                              
3   here and now 



 



  


