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دعای ساتیام
هب انم خدا وند بخشنده و مهربان

خدا وند مهربان ،هستی تمامی ،وجود یکتا
رد جایی هک دوگانگی است ،بگذا ر یکتایی حقیقت رامنیبب
رد جایی هک رتس و وحشت است ،بگذا ر تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را منیبب
رد جایی هک نگرانی و رپیشانی است ،بگذا ر فقط آنی گاهن را منیبب،آن ی گاهن هستی

رد جایی هک عشق احساس می شود ،بگذا ر عشق بیکران خدا وند را منیبب
رد جایی هک کسالت ،ضعف و انوتوانی است ،بگذا ر شممام فقط حضور ،همه جا حاضر و تنها قدرت را دنیبب

رد تمام اف کارم ،رد تمام گفتارم و رد ی کایک کردارم ،بگذا ر وجودم فقط هب ی گانگی خدا وند و یا هب ی گانگیِ هستی شهادت بدهد
فقط ی گاهن ،فقط خدا وند ،فقط هستی
آمین

عشق الهی
رد این ردیای بیکران عشق الهی ،سواالت بلعیده میشوند ،آینده ای وجود ندا رد ،راه و مسیری نیست ،فقط مانند ربگی میماند هک آزاد و راه ،سبکبال و بیخیال رد این ردیای
بیانتها خود را تسلی میکند ،بدون این هک از خود سوایی کند هک هب جاا میروم،کی و چگوهن هب آناا میرس و آیا هچ کسی هب من کمک خواهد کرد .این عشق تسلی بخش است،
شممهی ارنژی است و شفادهنده است .چیه چیزی زبرگرت از عقیی هک من رد وورد آن حبتت میکن نیست.
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الهامی از انزنین
سوال هجده  :با ما رد وورد رپورش کودکان سخن بگودیی.
با گسترش آگاهی "خود" فرزندا نتان را زبرگ کنید ،بقیه امر آسان است .ووقعی هک شما حقیقت را ردک کنید رمز آن رب شما آش کار
خواهد شد .نگران نونهاالن خود نباشید ،آانن رد این نماانشیهمی تالی شده رب طبق مسیر و رلشان شیپ خواهند رفت و رد سطح
انمتالی همیشه خالص و پاک هستند .کار شما فقط این باشد هک هب آانن عشق بورزید و آانن را تشویق کنید .مه رتین نکته ردک
"حقیقت" آناهست ،همان گوهن هک از "حقیقت" خود آگاه هستید و یا حداقل سعی دارید هک باشید .کودکان رد واقع کودک دنتسین
بلکه فقط جس آناه کوچک است .آانن بچهاهی شما دنتسین و هن لزومی ربای تعلق است ویی ات وقتی هک رد جسمشان هستند شما
این شانس را دارید هک نقش خود را اجرا کنید و همان گوهن هک آگاهی از "خود" دارید ،با همان ی گانگی هب بچهاهی خود نیز عشق بورزید .این
مه رتین و تنها مسئولیتی است هک شما احتیاج دارید رد وورد آناه احساس کنید .فقط بدا نید هک رد ی گانگی راهیی و آزادیست.
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وقتی نوزاد متولد میشود همان صفحهی سفید است .من میبینم که نوهی من در حال آگاه شدن از بازار
است ،اما برایش دلسوزی ندارم زیرا برای همین کار آمده است .دو روز پیش از آن که متولد شود با پدرش
در مرکز سوامی یوگاناندا در شهر کالیفرنیا بودم .من به او برای کودکی که هنوز متولد نشده بود ،یک قاب
عکس خالی هدیه دادم که هیچ عکسی در آن وجود نداشت .فقط یک صفحهی سفید بود .من به پسرم
گفتم این صفحهی سفید فرزند توست ،سعی کن که تمیز نگهش داری .این قابِ خالی را در اتاقش بگذار تا
بتوانی هر روز آن را ببینی .روز بعد پسرم به من گفت" :مامان من نمیدانم که چگونه آن را تمیز نگهدارم".
به او گفتم این کار با کلمات امکان پذیر نیست .منظور من از "تمیز نگهداشتن" این است که الهیتش را
ببین .این تمام کاریست که هر یک از ما میتوانیم برای فرزندانمان انجام دهیم.
خوب گوش دهید .وقتی بچه مادر را میشناسد ،مادر خوشحال میشود .وقتی بچه غذا میخورد ،مادر
خوشحال میشود .وقتی بچه به موقع چهار دست و پا حرکت میکند و سپس میتواند راه برود ،مادر
خوشحال میشود و این داستان همین طور ادامه دارد .بچه برای انجام چنین کارهایی آمده است .کار ما
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این نیست که بچه را از رفتن به بازار متوقف کنیم .او وقتی از رحم مادر بیرون آمد ،پایش را در بازار
گذاشته است اما بدانید هر کدام از شما با فرزندتان اتصالی دارید ،وقتی آنها را در نور ببینید حتی اگر این
موضوع را ندانند ،آنها از تشخیص شما رحمت میگیرند .این تنها کاری است که شما میتوانید انجام دهید
اما تا وقتی که خودتان این حقیقت را تا حدی تشخیص نداده باشید نمیتوانید این کار را برای آنها انجام
دهید.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی 18 ،آگوست  27( 2014مرداد )1393

بهترین روش برای خوش آمد گفتن به یک نوزادِ تازه متولد شده این است که سکوت کنیم.
ساتیام ،جلسهی ماهیانهی بنیاد سحرگاه الهیت 3 ،آگوست  12( 2014مرداد )1393

بهترین سناریوای که میتوانید در بازار داشته باشید این است که یک خانوادهی با محبت ،با عشق بچهدار
شوند ،اما چقدر کمیاب و زیبا است که وقتی بچهای در خانوادهای به دنیا میآید ،از اولین لحظهی
حضورش در بازار ،وقتی اولین نفس را میکشد و اولین گریه را سر میدهد ،کسی به او بگوید:
"من تو را میشناسم ،من میدانم تو واقعاً چه کسی هستی".
ساتیام ،ریتریت بدون نام ،رینو ،فوریه ( 2012بهمن )1390
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اولویت اصلی
پدر و مادر
خیلی مهم و ضروری است که نه تنها در خانه به
فرزندانمان غذا بدهیم و خانهای دلپذیر و گرم برای
آنها مهیا کنیم بلکه مطمئن شویم آنها به سوی رفتن به "خانه" رهنمود میشوند .منظور از "خانه" ،سکوت درون
در ناحیهی قلب است .خانهی فیزیکی آنها ،خانهی موقتی آنهاست .ما به عنوان کسانی که عالقه به رهایی و
آزادی داریم ،باید توجه بسیار زیادی به فرزندانمان داشته باشیم .من به بچهها بیشتر از بزرگساالن توجه میکنم و
همه این موضوع را میدانند .چرا؟ برای این که بچهها به ما تکیه کردهاند تا آنها را به "خانه" بازگردانیم .آنها
نمیخواهند وقتشان را در اینجا تلف کنند .آنها اولویت اصلی ما در این زندگی هستند .بنابراین وقتی کودک نیاز
به یادگیری دارد ،او را تغذیه کنید اما به او غذایی بدهیدکه باعث گسترش او شود ،نه محدودیت او .حتی وقتی در
مورد چیزی به کودکتان هشدار میدهید ،مطمئن شوید به روشی این کار را انجام میدهید که ترستان را به او
منتقل نمیکنید .پس در این صورت بهترین راه برخورد چیست؟ شما اول باید سکوت خودتان را با راهنمایی و
هدایتِ گورویتان پیدا کنید .بعد مطمئن شوید که با این سکوت بچههایتان را تغذیه میکنید؛ نه با زور بلکه با
عمل .اگر چه در ابتدا وقتی آنها کوچک هستند شما باید نشستن را به عنوان یک عادت به آنها بیاموزید و به
آنها یاد بدهید چگونه ساکت باشند ،اما بعد از آن ،وقتی بزرگ شدند ،شما خودتان به طور منظم بنشینید و
مدیتیشن کنید ،آنها بر اساس عادت بچگیشان پیش شما میآیند و کنار شما مینشینند.
بیشترین توجهتان را به مسیر الهی و معنویت زندگی فرزندتان بدهید تا او قبل از این که بدنش را در این دوره از
زندگیاش ترک کند ،بتواند در مورد حقیقتش درکی به دست آورد .اگر بتوانید این کار را انجام دهید ،شما
کارتان را تمام و کمال انجام دادهاید زیرا هر کسی میت واند به فرزند شما غذا بدهد .ممکن است والدین دیگری
بتوانند او را به فرزندی قبول کنند و حتی زندگی بهتری نسبت به آنچه شما برایش فراهم کردید فراهم کنند ،اما
چیزی که دیگران نمیت وانند به او بدهند ،هدایت و راهنمایی برای بازگرداندن او به "خانه" است و این چیزی
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است که نمیتوانید فقط با سخنرانی کردن انجام دهید ،بلکه باید آن را طریقهی زندگیتان بکنید و این گونه به
آنها نشان دهید که اولویت زندگی شما چیست.
اگر پدر خانواده برای این که مشغول به دست آوردن پول است ،برای فرزندش وقت نداشته باشد ،برای بچهاش به
چه معنیای خواهد بود؟ برای او به این معنی است که پول خیلی مهمتر از کیفیت خانه است .اگر مادر خانواده
با کارهای پخت و پز منزل خیلی مشغول باشد برای بچه به چه معنی است؟ به این معنی است که من خدمتکار
فرزندم هستم اما راهنمای او نیستم اما چه کسی فقط یک خدمتکار میخواهد؟! هر کسی میتواند برای خودش
خدمتکار استخدام کند ،بنابراین بر روی چیزی تأکید کنید که برایتان آزادی بخش است و چون شما فرزندنتان
را بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا دوست دارید ،با اولویت بندی درست در زندگیتان ،این موضوع را به او
منتقل کنید .شما نمیتوانید فرزندتان را فریب بدهید ،شما باید این روش را زندگی کنید.
وقتی کودکان ما میبینند که ما در میان مشغولیات روزانه ،زمانی را برای رفتن به خانه (سکوت درونمان)
اختصاص میدهیم ،با خودشان میگویند" :من هم میتوانم این انتخاب را داشته باشم" .بنابراین ما با این روش
به آنها آموزش میدهیم .کودکانی که در حال حاضر به این دنیا میآیند ،بیشتر از ما میدانند .ساده لوح
نباشید و فکر نکنید ما چیزی به آنها آموزش میدهیم؛ ما تنها به آنها یادآوری میکنیم که بیش از حد درگیر
این دنیا نشوند.
سایت نازنین ،سادهانای مارچ  ،2010گزارش مرکز سایبابا در رینو 9 ،آپریل  20( 2010فروردین )1389

بچهها از پدر و مادرشان یاد میگیرند.
وقتی پدر و مادر دائماً در تقالیِ دنیوی باشند ،بچهها یاد میگیرند و دچار
"خود" فراموشی میشوند و در این "خود" فراموشی زجر میکشند.
ساتیام ،از کتاب کنفرانس با ایران
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وقتی بچهدار میشوید به فرزندتان میگویید این کار را بکن و یا آن کار را نکن اما نصایح شما
اساسِ درستی ندارد و بر مبنای ترسهای خودتان است.
موضوع بسیار مهمی که ما آن را متوجه نمیشویم این است که ما به اینجا آمدهایم تا درکِ عمیق و
عشق بی قید و شرط را گسترش دهیم .منظور من از عشق بی قید و شرط برای یک مادر ،عشقِ بدون
خاطره است.
مادر پایهی زندگی کودک است و باید یک الگو باشد.
مادر باید درکی را که تاکنون در
زندگیاش نداشته ،داشته باشد.
مادر باید عشقِ بدون ترس داشته
باشد؛ بدون فرمان دادن اما با
دیسیپلینِ سفت و سخت.
ما با درکمان دوست فرزندانمان
میشویم نه آن که همکارشان
بشویم و همان کار احمقانهای را
که آنها انجام میدهند ،انجام
دهیم .آیا متوجه هستید من چه
میگویم؟
ساتیام ،مکالمهی خصوصی،
سپتامبر ( 2012آذر )1391
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در تجربهی من،

ما نمیخواهیم به فرزندانمان مشقِ الهی بدهیم ،در عوض میخواهیم به آنها نشستن در

سکوت را بیاموزیم .سکوت پایهای است که آنها میتوانند از آن جا تغذیه شوند و هر روز تازه شوند .هر شب با
آنها بنشینید و یک شمع روشن کنید .این کار میتواند قبل از خواب ،قبل از شام و یا هر زمان که برای آنها
بهتر است باشد .این کار پشتکار فراوانی نیاز دارد چون در ابتدا شاید بچهها نخواهند با شما همکاری کنند ،فقط
به آنها بگویید" :ما میخواهیم اینجا بنشینیم و ساکت باشیم" .به آنها یادآوری کنید که ارباب بدن و ذهنشان
هستند .میتوانید یک موسیقی مالیم بگذارید زیرا ممکن است این کار به آنها کمک کند.
من متوجه شدم که اگر هر چه زودتر به فرزندانمان سکوت را یاد ندهیم ،پیدا کردن آن برایشان غیر ممکن
میشود .هر گونه پیوند با خداوند ،هر خردِ حقیقی که از درون میآید ،هر مدیتیشن عمیق و هر گشایشِ قلب،
به سکوتی که ما به فرزندانمان یاد میدهیم بستگی دارد .این یک
سرمایه گذاری بسیار پر سود است زیرا الزم نیست هیچ کار دیگری
انجام دهند؛ آنها فقط باید از ابتدا این نظم و دیسیپلین را که باید
ساکت بنشینند ،نگهدارند.
پیش از آن که این تمرین را با فرزندانتان انجام دهید ،یا در حین
مدیتیشن یا بعد از آن ،برایشان توضیح دهید که چرا این کار را
میکنید .بچهها خیلی کنجکاو هستند و واقع ًا میخواهند دلیل این
کار را بدانند .به آنها میگوییم هر زمان که آنها تمرکزشان را به
ناحیهی قلبشان بیاورند" ،خانه" واقعیشان را پیدا میکنند .اگر
آنها ندانند که چطور سکوت داشته باشند حتی اگر خانهی فیزیکی
راحتی داشته باشند ،در زندگیشان بیخانمان خواهند بود .یک
بچه باید یادبگیرد چگونه عاشق با خود بودن باشد ،چگونه عاشق در
سکوت نشستن باشد و این روندی است که آرام آرام به پیش
میرود.
ساتیام ،مرکز سایبابا در رینو،
کالس بالویکا،
 8دسامبر  17( 2013آذر )1392
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مدیتیشن نور برای بچهها
ساتیام با بچهای که نشستن در مدیتیشن برایش سخت
است ،مدیتیشن نور میکنند :این نور مثل نور خورشید
است .تصور کن خورشید تو را با نورِ خداوند پر میکند.
اجازه بده در این عشق و در این نور آرام بگیری ...این نور دور
تا دورت را در بر گرفته ...تمام درونِ تو از این نورِ الهی پر
شده ...این نورِ زیبا تو را احاطه کرده ...این نور در درون
توست ...فقط اجازه بده همان طوری که بدنت در آب شناور میشود ،در این نورِ شگفت انگیز الهی آرام بگیرد و
غوطهور شود .با قدردانی و شاد ی به یاد بیاور که ما این نور هستیم .ما این نور هستیم! این نور را به یاد بیاور و
در آن بمان .به یاد بیاور که کل بدنت از این نور پر شده .باید یادبگیری بدنت را در کنترل خودت داشته باشی.
ساکت باش .آرام باش .به دست هایت بگو که ساکت باشند .به پاهایت بگو که ساکت بمانند .تو ارباب بدنت
هستی .تو آن نور هستی .اجازه نده بدنت به تو بگوید باید چه کار کنی .تو باید به بدنت بگویی چه کار کند...
اینجا بنشین و در این نور اقامت کن تا بدنت هم آرام بگیرد .به بدنت بگو ساکت باشد .به ذهنت بگو ساکت
باشد .به آنها بگو" :من ارباب هستم ...نور ارباب است ."...چشمهایت را ببند ...بدنت را تحت کنترل داشته باش
و در نور اقامت کن .به نورِ درونت نگاه کن...
اگر نمیتوانی ارباب ذهن و بدنت باشی حداقل از این نور لذت ببر .با تمرین این ابزار میتوانی کمکم و کمکم هر
کار دیگری را انجام دهی!
مرکز سایبابا در رینو ،کالس بالویکا 8 ،دسامبر  17( 2013آذر )1392

همین طور که میدوید و بازی میکنید هرازگاهی با خودتان بگویید" :من در نور
هستم .من در نور هستم .نور در اطراف من است .من به جز نور هیچ چیز دیگری نیستم .نور
محافظ من است" .بدانید که هر زمان به یاد بیاورید در نور هستید ،آن نور از شما محافظت
میکند .البته این نور همیشه از شما مواظبت میکند اما دانستن این حقیقت باعث
خوشحالیتان میشود.

ساتیام ،جلسهی هفتگی بنیاد سحرگاه الهیت 1 ،تیر  22( 1394جون )2015
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عش
ب
ق ورز،
نک
خدمت ن
ساتیام :من آقایی را که به بابا بسیار نزدیک بود میشناختم .زمانی که فرزندانم نوپا بودند ،من بسیار
جوان بودم و همیشه نگران آنها بودم .احساس میکردم نمیتوانم به خوبی به آنها رسیدگی کنم .در
آن زمان ما به طور سفت و سخت گیاهخوار بودیم و فرزندانم به گندم آلرژی داشتند و با این حساب من
نمیدانستم چه چیزی میتوانم برایشان بپزم و باید چه کنم .یک شب که دیگر واقعاً به ستوه آمده بودم
به آن آقا تلفن کردم و گفتم من از این که تا این اندازه باید به خانوادهام خدمت کنم ،خسته هستم و
میخواهم بمیرم .آن آقا پرسید" :از خدمت کردن به خانوادهات؟" گفتم بله .او از من پرسید" :چرا به
خانوادهات خدمت میکنی؟" من گفتم منظورت از این سوال چیست ،من دو فرزند دارم .او گفت" :فقط
به آنها عشق بورز؛ فقط همین .الزم نیست به خانوادهات خدمت کنی ،الزم نیست به هیچ کس خدمت
کنی .فقط عشق بورز" .در آن زمان من حرف او را درک کردم .منظور او این بود که من تمام کارهایم
12
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را با عشق انجام نمیدادم بلکه با نارضایتی و نگرانی میکردم .نگرانی از این که" :غذای وعدهی بعدی ما
چه خواهد بود؟ عکس العمل خانوادهام در مورد این غذا چیست؟" و ...وقتی او به من گفت به آنها
خدمت نکنم و فقط عشق بدهم ،من آرامش پیدا کردم .آن زمان من دیگر خدمت نمیکردم بلکه عشق
من تبدیل به خدمت شد.
هر زمان که نگران فرزندتان میشوید ،بیشتر به آنها عشق بدهید و بیشتر پذیرایشان باشید .همیشه
نگرانیهایتان را با این فکر جایگزین کنید زیرا نهایتاً ما انجام دهنده نیستیم .انجام دادن فقط اتفاق
میافتد ،هیچ کس انجام دهنده نیست.
قسمتی از یک مکالمهی خصوصی 18 ،جون  28( 2014خرداد )1393

هب فرزندا نتان عشق بورزید .عشق نباید زری بار مسئولیت گ شود .مسئولیت پذریی نباید جایگزین عشق شود.
این دو متفاوت هستند .وقتی ما زبرگ کردن بچه را مانند وظیفه اناام دهی زجر میکشی  .وقتی شما همیشه
نگران باشید و بخواهید سر ساعت هب کودکتان خدمت کنید زجر خواهید کشید.
ساتیام ،گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
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من خیلی در مورد فرزندانم سختگیر بودم.
بچههای من اصالً نمیتوانستند در خانه
حرف زشت بزنند و یا دروغ بگویند .من در
این مورد به هیچ وجه با آنها با نرمی و
لطافت برخورد نمیکردم زیرا اگر بچه دروغ
گفتن را یادبگیرد و شما این موضوع را نادیده
بگیرید ،بعداً وقتی راهنما به آنها حقیقت را
بگوید ،آنها نمیتوانند ارزش آن را درک
کنند .آنها با حقیقت در هماهنگی نخواهند
بود .اما پیش از آن که به آنها درست و
غلط را یاد بدهید پذیرشتان را به آنها نشان
دهید .این بسیار مهم است زیرا باعث می
شود آنها به حرف شما گوش دهند.
نمیتوانید فقط به آنها بگویید چه چیزی
درست و چه چیزی غلط است ،زیرا آنها
خواهند گفت" :مادر ما قدیمی فکر میکند،
او نمیداند در مورد چه چیزی صحبت
میکند ،او به جای من نیست و اصالً نمی
داند قضیه از چه قرار است" .اما زمانی که به
آنها درک بی قید و شرط بدهید ،آنها نزد
شما آمده و به حرفهایی که میزنید گوش
خواهند داد.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی،
 18آگوست  27( 2014مرداد )1393
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سوال و جواب در مورد پرورش خردساالن (از نوزادی تا پایان شش سالگی):
جوابی که ساتیام به هر یک از سوالها میدهند ،مربوط به همان بچهای است که در موردش سوال
پرسیده شده .ایشان به طور خاص در مورد همان بچه صحبت میکنند و راه حلی هم که میدهند ،در مورد
هر بچهای با بچهی دیگر متفاوت است .این شیوه ایست که پدر و مادرها هم باید در پیش بگیرند؛ اگر
آنها دو فرزند دارند ،نمیتوانند با هر دو فرزندشان به یک شکل برخورد کنند.

هدف تربیت کردن
سوال :فرزند ما یازده ماهه است .ما از چه زمانی باید تربیت کردن او را شروع کنیم؟
ساتیام :شما میتوانید از همین حاال شروع کنید .تربیت کردن به معنای سختگیری نیست .تربیت
کردن شکستن تکرارهای ذهن کودک است .آیا متوجه تفاوت میشوید؟ تربیت کردن به معنای از بین
بردن جاه طلبی و یا قدرت ارادهی کودک نیست؛ بلکه به معنی این است که به او نشان دهید رفتارهایِ
تکراری برای او مفید نیستند.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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ایمان کودک
سوال :وقتی نوهام سه ساله بود ،آموخته بود
خداوند همه جا حاضر است و با او زندگی
میکند و بهترین دوستش است .یک روز ما
کنار رودخانهای قدم میزدیم و من به او گفتم
مراقب باش در رودخانه نیفتی .او جواب داد:
"چون خداوند در درون من است و بهترین
دوست من است ،از من مراقبت میکند و من
نمیافتم".

من نمیدانستم چه باید به او

بگویم ،ممکن است ما را راهنمایی کنید که در
چنین مواقعی چه باید بکنیم؟
ساتیام :در مورد این بچهی خاص ،باید دقت
کنی و به او حرفهای متناقض نزنی.
تو نمیت وانی به او هشدار بدهی زیرا او خیلی باهوش است .باید اجازه بدهی او بر اساس ایمانش پیش
برود ،همین و بس؛ زیرا این بچه هم درسهای زیادی گرفته و هم آمادگی زیادی برای گرفتن داشته،
وقتی او میگوید" :خداوند از من مراقبت میکند" واقعاً به این حرف ایمان دارد ،بنابراین در مورد او
نگران نباش و سکوت اختیار کن .در مورد هر بچهای متفاوت است .شخص دیگری همین سوال را در
مورد فرزندش از من پرسید و جواب من متفاوت بود.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

ترس
سوال :در مقابل ترس فرزندانمان چه برخوردی کنیم؟ برای مثال فرزند پنج سالهی من از سگ و از
ارتفاع وحشت دارد .من شنیدهام شما میگویید به بچهها بگویید ترس یک فرصت برای شجاع شدن
است اما من مطمئن نیستم او بتواند این موضوع را درک کند .اگر این مسئولیتِ من است لطفاً بگویید
چطور میتوانم به او کمک کنم تا بر ترسش غلبه کند.
16
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ساتیام :هر انسانی به دلیل خاطرهاش از تجربهی ترسهای زندگیهای گذشته ،با ترسی به دنیا میآید.
بنابراین ترس یک موضوع غیرعادی نیست که الزم باشد نسبت به آن بالفاصله عکس العمل نشان بدهی.
بیشتر مواقع ترسهای عادی مانند ترس از ارتفاع ،در نهایت با بزرگ شدنِ بچه از بین میروند .در این
مورد وسواس به خرج نده اما اگر موقعیتی پیش آمد ،به طور مثال با فرزندت در جایِ باریک و بلندی راه
میرفتی ،فقط با او در مورد هر چیزی که میبینی صحبت کن ،از زیباییهایی که در اطرافت میبینی
بگو و بعد با هم از باالی بلندی به سمت پایین بدوید .در واقع وجود چنین ترسهایی مهم نیستند زیرا
واقعاً سگها گاز میگیرند و ارتفاع ترسناک است اما ترسیدن از چیزهای تصوری باید فوراً متوقف شود.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

بچههای بازی گوش
سوال :در برابر بچههای بازیگوش که به حرف پدر و مادرشان گوش نمیدهند ،چه عکس العملی باید
نشان دهیم؟
ساتیام :فقط نور الهی را در آنها ببینید .هیچ وقت
بچهها را کوچک نبینید و آنها را کوچک نشمارید .با
کوچک کردنشان ،آنها کوچک می مانند .هر کاری
که میکنند ،چه خوب و یا چه بد ،فقط در آنها نور
را ببینید .قبل از این که بخواهید نصیحتشان کنید
در سکوت بنشینید و با خداوند مشورت کنید؛ از او
کمک بخواهید .فقط بر روی روحانیتشان تمرکز کنید و آزادشان بگذارید .با آنها طوری رفتار کنید که
فکر نکنند بین آنها و بچههای دیگر فرق میگذارید .برایشان از چیزهای خوبی که در آنها میبینید،
بگویید .شما وظیفه دارید در تربیت و رفتار با فرزندانتان دیسیپلین داشته باشید ولی همان طور که گفتم
قبل از انجام هر کاری با خداوند صحبت کنید و از او مشورت بگیرید.
از کتاب کنفرانس با ایران
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تنها پناه فرزند مادر است
سوال :یک روز فرزند شش سالهام پیش من آمد و گفت کسی او
را در زمین بازی زده و من به او گفتم برو و به او بگو کار خوبی
نکرده است .در چنین موقعیتهایی بهترین راهِ برخورد چیست؟
ساتیام :تنها پناه کودک از سن یک سالگی تا وقتی به کالس اول
میرود ،مادر است .برای کودکِ این سنی مسئولیت زیادی است
که از او بخواهیم به بچهای که او را آزار داده ،بگوید کار درستی
نکرده و دیگر این کار را نکند؛ او نمیداند در چنین موقعیتهایی
چگونه باید رفتار کند .این کار مسئولیت مادر است .در چنین
شرایطی باید رفتار مادر برای فرزندش یک الگو باشد .اگر مادر در
جایی که چنین اتفاقی افتاده حضور دارد ،باید جلو برود و به
فرزندش بگوید" :بیا به من نشان بده چه کسی این کار را کرده،
من به تو میگویم چه باید بکنی .من با او صحبت میکنم و تو
نگاه کن و ببین من چگونه با او رفتار میکنم"؛ و بعد برود و به مادر یا بچهای که این کار را کرده است
بگوید" :عزیزم موضوع چیست؟ آیا فرزند من کاری کرده که تو او را اذیت کردی؟" و به این طریق
موضوع را صلح آمیز تمام کند .به این ترتیب فرزندتان میتواند با مثالی که برایش بودید ،یادبگیرد و
وقتی به مدرسه رفت و در موقعیت مشابه قرار گرفت و از شما کمک خواست ،به او بگویید" :به یاد
میآوری دفعهی قبل چگونه با این موضوع برخورد کردیم؟ حاال تو میدانی چه باید بکنی" .در غیر این
صورت انتظارِ رفتار مناسب از بچه ،مسئولیت سنگینی برای اوست.
جلسهی ماهیانهی بنیاد سحرگاه الهیت 13 ،فوریه  24 = 2011بهمن 1389

مرگ
سوال :من دو فرزند سه ساله و شش ساله دارم ،آنها هنوز هیچ درکی از مرگ ندارند .نوروز امسال
یکی از ماهیهای سفرهی هفت سین ما مُرد و من نمیداستم چگونه این موضوع را برای آنها توضیح
دهم .چگونه میتوان مرگ را برای بچههای این سنی بیان کرد؟
18
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ساتیام :در مورد هر بچهای متفاوت است .در این سن برخی از بچهها به نوعی با ایدهی مرگ آشنایی
دارند ولی چون بچههای تو خیلی بیتجربه هستند ،به آنها بگو عمرِ ماهیها بسیار کوتاه است و زمانی
که کارشان با این زندگی تمام میشود ،میروند و به تمامی نور میشوند و بعد به صورت یک موجود
جدید که بهتر و خوشحالتر از قبل است ،باز میگردند .مردن ،مانند عوض کردن لباس است و زمان
جشن گرفتن است .چون بچههای تو هنوز خشونت دنیا را تجربه نکردهاند ،این فرصت خوبی است که
به آنها نشان دهی مرگ رویدادِ دلپذیری است؛ حتی میتوانید برای ماهی (مُرده) باژان بخوانید .هدف
این است که آنها درک کنند مرگ یک اتفاق غم انگیز نیست بلکه یک اتفاق خوشایند است .مرگ
پایان نیست بلکه تنها عوض کردنِ لباس است.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

به تغذیه توجه کن
سوال :ساتیام جان دختر من مدتی است که
خیلی زود عصبانی میشود ،من سعی میکنم
با او آرام باشم ولی آرام نمیشود .از نظر شما
من چطور میتوانم به او کمک کنم؟
ساتیام :به دلیل نوع تغذیهاش است .خیلی
مراقب تغذیهی فرزندت باش .دقت کن ،خیلی
مراقب باش که حتماً صبحانهاش را کامل
بخورد .شِکر ،چای و مواد غذایی کافئیندار را
از غذایش حذف و یا کم کن .مصرف مواد پروتئیندار را زیاد کن و سعی کن پروتئین را از طریق مواد
غذایی که حجم کم ولی ارزش غذایی باالیی دارند ،تأمین کنی.
این مسئله موقتی است و برطرف میشود .در عین حال تا میتوانی سر به سرش نگذار یعنی کمی
آزادیاش را بیشتر کن .زیاد به فرزندت نگو" :چرا این کار را میکنی؟ چرا عصبانی میشوی؟" و...
رهایش کن و اجازه بده از این حال بیرون بیاید و تمام شود.
از کتاب کنفرانس با ایران
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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عقل سلیم
سوال :مدتی است که وقتی به فرزندانم میگویم از بلندی بیا پایین میافتی ،به آن دست نزن دستت
میسوزد و حرفهایی از این قبیل ،در همان وقتی که به آنها در مورد کارهایی که باید انجام دهند و یا
نباید انجام دهند تذکر میدهم چیزی در درون من میگوید" :این حرفها دروغی بیش نیست" ،در
چنین موقعیتهایی چه باید بکنم؟
ساتیام :این سوال بسیار خوبی است .اگر چیزی برای بچههایتان خطرناک است ،چه به آن اعتقاد دارید
و چه ندارید ،به آنها بگویید ،اما موارد بسیار زیادی هستند که پدر و مادر به بچهها هشدار میدهند در
حالی که هیچ ضرورتی ندارد.
اگر بچه به اجاق گاز دست بزند ،دستش میس وزد مگر آن که او یک یوگی که حرارت در او تأثیر
نمیگذارد ،باشد .خیلی واضح است که اگر او از جایی باال برود ،ممکن است پایش بلغزد و سُر بخورد؛
ممکن است تو سُر نخوری ولی او نه .در عین حال نباید در این مواقع زود از کوره در بروی و وقتی
میخ واهد از هر جایی باال برود او را متوقف کنی .برای مثال چند روز پیش پسرت میخواست از سایبان
قایق باال برود و همسر من به او گفت" :بیا پایین ،ممکن است آن را بشکنی و آن خیلی گران است" .او
واقعیت را گفت.
در گذشته من هم همیشه با چنین مشکلی روبهرو میشدم اما
بعضی از مسائل خیلی واضح هستند .به طور مثال وقتی بچه به
سمت صخرهای میرود ،مادر میتواند جیغ بزند تا او را از نزدیک
شدن باز دارد؛ البته اگر من در چنین موقعیتی بودم دست فرزندم
را میگرفتم و به لبهی صخره میبردم و به او نشان میدادم که چه
ارتفاعی دارد و به بچه اجازه میدادم خودش تصمیم بگیرد .البته
این بستگی به بچه دارد .اگر بچه بیتوجه است و زیاد از عقل
سلیمش استفاده نمیکند ،بیشتر باید به او تأکید کنید .اما اگر
بچه متوجه میشود ،او را نترسانید؛ ببینید شرایط چیست و با توجه
به آن عمل کنید.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
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برای بزرگ کردن بچهها هیچ معلوماتی وجود ندارد و در این زمینه نباید از معلومات هیچ انتظاری
داشته باشید .فقط بچههایتان را پرورش دهید .در حقیقت ،این عشق است که آنها را پرورش
میدهد؛ عشقِ بدون خودخواهی .اگر شما بخواهید برای بزرگ کردن فرزندانتان برنامه و دستور
العمل خاص خودتان را دنبال کنید ،راه سختی در پیش خواهید داشت .اگر فکر کنید که بعد از بچهدار
شدن زندگیتان تغییر نمیکند ،تا ابد زجر خواهید کشید.
من نمیتوانم به شما برای بزرگ کردن بچههایتان یک نقشه بدهم زیرا در مورد هر بچهای
متفاوت است ،ولی نکتهای که برای اکثر پدران و مادران کاربرد دارد این است که وقتی برای
بزرگ کردن فرزندان اطالعات زیادی از کتاب ،اینترنت و یا افراد مختلف میگیرید ،بینش و حس
درونی مادرانهتان پنهان میشود درحالی که بچه باید با حس و درک درونی مادر بزرگ شود .وقتی
اطالعات زیادی جمع میکنید ،کامالً آن حس و درک درونیتان را نسبت به فرزندتان مسدود
میکنید .هیچ کس به جز خودتان نمیتواند به شما بگوید فرزندتان به چه چیزی احتیاج دارد .اگر
همیشه نظر و ایدهی دیگران را بپرسید انجام هر کاری برای فرزندتان خیلی زمان میبرد .هیچ چیز
با ارزشتر از حس درونی مادر نیست.
با این وجود آن قدر خودرأی نباشید که حاضر به شنیدن نصایح هیچ کس نباشید .اگر کسی به شما
نصیحتی کرد ،گوش بدهید اگر برایتان مناسب بود و اندازهی تنتان بود آن را بپوشید و اگر نبود آن
را به دور بیندازید .این عقل سلیم است.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی 9 ،جون  19( 2015خرداد )1394
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بعد از یک روز طوالنی که فعالیت زیادی انجام شده ،کودکان باید صلح و آرامش خانهشان را احساس کنند.
کودکان باید در محیط آرام بزرگ شوند .کودکانی که به آنها فعالیتهای خارج از مدرسهی زیادی داده میشود،
بچههایی هستند که ضعف ذهنی و روحی پیدا میکنند .کودکان باید ساعات زیادی را بعد از این که فعالیتهای
روزانهشان به پایان رسید در خانه باشند و این ساعات را در سکوت و آرامش بگذراند یعنی در وجود خودشان
بغلتند .بزرگترین هدف مادر در ارتباط با فرزندانش ،باید این باشد که فضای آرامی را در خانه بوجود بیاورد ،با
تکرار ذکر ،گوش دادن به موسیقی آرام ،نشستن در سکوت و مدیتیشن کردن با یکدیگر .البته بچههای کوچک
به انجامِ مدیتیشن احتیاج ندارند و فقط باید به آنها بگویید" :برای مدت کوتاهی چشمت را ببند و بدان که در
نور هستی" .آنها باید شعر بخوانند ،در آغوش مادرشان سکوت کنند .این غذای روح بچه است .تا زمانی که
غذای روح به بچه داده نشود بین ذهن ،احساس و بدن تعادل بوجود نمیآید .یعنی ممکن است گاهی بدن
خیلی ضعیف شود ،گاهی ذهن خیلی ضعیف شود و یا گاهی از نظر احساسی ضعیف شوند .فرزندانتان را با ذکر
بخوابانید و با ذکر بیدار کنید .هر زمان که از فرزندانتان جدا میشوید و یا هر زمان که از خواب بیدار میشوند به
آنها بگویید در نور هستند .یادآوری ،یادآوری ،یادآوری ،باید در هر شرایطی به آنها یادآوری شود ،زیرا دنیا
فراموشی میآورد و ما باید ضدِ آن عمل کنیم .هر چه میتوانید به آنها غذای روحی بدهید ،هر چه بیشتر بهتر.
فراموش نکنید مهمترین چیزی که در زندگیتان دارید ،بچههای شما هستند .تا جایی که میتوانید غذای روح
به آنها بدهید چون در زندگیشان تغذیهی روحی خیلی مؤثرتر از تغذیههای دنیوی ،کالسهای متفرقه و یا
کارهای دیگر است .من مادرهایی را میشناسم که بچههای خود را از کالس فوتبال به کالس پیانو و از کالس
پیانو به کالس فرانسه میبرند و در نتیجه هم مادر خسته است و هم بچه .مادر که راننده نیست ،مادر تغذیه
کننده است .واقعاً با انجام چنین کارهایی چه چیزی میتوان به بچهها یاد داد؟! من نمیگویم بچه پیانو نزند و
یا پنج زبان یاد نگیرد ولی قبل از این که ذهنش را پر از مسایل دنیایی کنیم ،اول باید تخم حقیقت را بکاریم،
بعد تزئینات را اضافه کنیم.
ساتیام ،از کتاب کنفرانس با ایران
22
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به کودکانتان نشان دهید "خانه" کجاست
بهتر است ابتدا به فرزندانتان یاد
بدهید که خانه کجاست .من برای
شما شرح میدهم و بعد خودتان به
زبان بچهگانه و خیلی ساده برای
فرززندانتان توضیح بدهید.

ابتدا تمرکز و توجهتان را به طرف
ناحیهی قلب بیاورید .این قلب ،قلب
فیزیکی نیست؛ در واقع بیشتر در
میان سینه متمایل به راست است.
تمرکزتان را پایین بیاورید و با این
کار انرژی ذهن هم توجه را دنبال
میکند و بسیار آرام میشود .فقط
آن جا بمانید .این خانهی ما است.
این مرکز وجود ماست .وقتی انرژی
میخواهد فرار کند و باال برود و با
احساسات و افکار آمیخته شود،
بدون کوشش فقط انرژی را به خانه
برگردانید .این مکان خانهی ماست .فقط در آن جا باشید ...دو مرتبه اگر احساس میکنید که تمرکز
دارد فرار میکند ،بدون کوشش آن را به خانه بیاورید .ما باید در خانهمان بیشتر بنشینیم .این گونه
ذهن یاد میگ یرد که در قلب به پاهای گورو سجده کند .آدرس خانه ،برگرداندن تمرکز از ذهن به قلب
است.
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آدرسِ خداوند خیلی ساده است .حال که ما آدرس خداوند را میدانیم ،بیشتر به مالقات او میرویم و
همچنین به فرزندانمان یاد میدهیم که چگونه خداوند را به دفعات مکرر مالقات کنند .این گونه خیلی
زود میتوانیم خودمان را از خانه تغذیه کنیم .خردی که از همنشینی با خداوند در ضمیر آگاهی ما
جاری میشود ،بی انتها است .فقط در خانه بمانید...
این گونه ما به فرزندانمان یاد میدهیم که آدرس خانه یک خط مستقیم است .ما عادت کردهایم که
تمرکزمان را به بیرون بدهیم ،حاال باید تمرکزمان را به درون و به طرف قلب بازگردانیم .یادمان نرود که
به بچهها آدرس خانهشان را بدهیم .هر وقت که به ما میگویند" :مامان من ...هستم" ،با وجودی که
نمیدانند اما دارند به آدرس خانهشان اشاره میکنند .در این موقع میتوانید به آنها بگویید" :من...
هستم یعنی خودِ واقعی تو درست همین جاست" .در این صورت میتوانیم من بد هستم ...من خوب
هستم ...من این هستم ...من آن هستم ...را رها کرده و فراموش کنیم و مقابل پای گورو ساکت بنشینیم.
به نظر من این کار یعنی مدیتیشن کردن که بسیار هم ساده است.
ساتیام ،مرکز سایبابا در رینو ،کالس بالویکا 8 ،دسامبر  17( 2013آذر )1392

اهمیت در سکوت نشستن از دوران کودکی
ساتیام خطاب به کودکان میگویند :هر چقدر شما بزرگتر میشوید مشغولیتهای زندگیتان
بیشتر و بیشتر میشود ،بنابراین اگر اآلن حقیقت را به خودتان یادآوری نکنید ،آن زمان کامالً
فراموش خواهید کرد .تمرین کردن باعث میشود وقتی بزرگ شده و از مادرتان جدا شدید ،آن را
با خودتان برده و برایتان "خانه" و مکان آرامش بشود .این روند باید از کودکی شروع شود یعنی
باید از حاال پرورش داده شود ،در غیر این صورت هر چه دیرتر شروع کنید ،سختتر میشود.
از کتاب کنفرانس با ایران
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مدیتیشن حضور برای کودکان
ساتیام خطاب به مادران و پدارن میگویند :میخواهم راجع به موضوعی صحبت کنم که یادآوری آن برای بچهها
اهمیت زیادی دارد .مایل هستم راجع به "همه جا حاضر بودن خداوند"" ،تمام آگاه بودن خداوند" و "تمام
قدرت بودن خداوند" صحبت کنم .من ابتدا برای شما شرح میدهم و بعد خودتان به زبان بچهگانه و خیلی ساده
برای فرززندانتان توضیح بدهید.
هر مسئلهای که در زندگی پیش میآید با این سه جمله حل میشود ،خداوند همه جا حاضر است ،خداوند تمام
آگاه است و خداوند تمام قدرت است .به طور مثال شنیدم که کودکی گفت بعضی از شبها میترسد و من
بچهای را نمیش ناسم که حداقل یک بار این اتفاق برایش پیش نیامده باشد .زمانی که چنین مواردی اتفاق افتاد،
شما میتوانید مدیتیشن حضور را انجام دهید و بر روی این جمله تمرکز کنید" :چون خداوند همه چیز است و
همه جا هست ،پس من نمیتوانم از آن جدایی داشته باشم" .این آگاهی و درک ،ترس ،شک ،تنهایی ،دلهره و
اضطراب را از ذهن پاک میکند .مفهومِ این که "خداوند همه چیز و همه جا هست" این است که نه تنها خداوند
در درون ماست بلکه در اطراف ما نیز هست.
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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حال فرض کنید که بچهی شما مطلبِ خیلی مهمی را فراموش کرده است .مثالً درس ،مسئله ،نکته و غیره ،و
م
نگران است که شاید مجدداً هم فراموش کند .به محض این که او احساس میکند قدرتِ عمل و یا درک و فه ِ
چیزی را ندارد ،جمله دوم را بکار ببرید" :چون خداوند دانا به همه چیز است و همه جا هست ،بنابراین من
نمیتوانم دانایی و حضور نداشته باشم" .این جمله تمامِ ناراحتیهای فکری را حل میکند .ذهن را آمادهی
پذیرشِ دانایی ،قدرت ،حضور و ...میکند.
استفادهی جمله سوم به این طریق است که هر زمان بچهی شما راجع به موضوعی تردید دارد و از شروع کاری
میترسد ،یعنی فکر میکند که قدمِ بزرگی است و یا شک دارد که چگونه مسئلهای را حل کند ،به یاد بیاورید که
خداوند تنها قدرت است .به طور مثال اگر مریض شده است به جای این که به سرما خوردگی قدرت بدهید ،بر
روی جمله سوم تعمق کنید" :چون خداوند تمام قدرت است ،پس سرما خوردگی نمیتواند بر روی من قدرتی
داشته باشد .اگر من به سرما خوردگی یا هر چیز دیگری قدرت بدهم ،دو قدرت ایجاد میشود و خداوند میگوید
که دو قدرت وجود ندارد بلکه فقط یک قدرت وجود دارد" .با تعمق کردن روی یک قدرت که آن هم فقط از آنِ
خداوند است ،باورهای پوشالی و ترسها کمکم محو میشوند.
پس در این صورت با این سه جمله ،با این سه حقیقت زندگی کنید :خداوند همه چیز و همه جا هست .خداوند
آگاه به همه چیز در همه جا هست .خداوند تنها قدرت است.
(ساتیام خطاب به کودکان) یادتان باشد که هر زمان احساس دلبستگی و یا دلواپسی داشتید و یا از هر کسی مثالً
همکالسیهایتان ناراحت شدید ،به این سه حقیقت برگردید و با خود بگویید" :خداوند همه جا هست ،پس با من
هم هست ،پس من جزئی از او هستم .خداوند همه چیز میداند ،پس من هم میدانم .خداوند تنها قدرت است،
پس به من کمک میکند ،پس تاریکی نمیتواند ناراحتم کند و یا دزد نمیتواند به من صدمه بزند" .این حقایق را از
ته قلب قبول (باور) کنید تا این که تمامِ وجودتان در این حقایق ،خوشحالی و شادی کند.
از کتاب کنفرانس با ایران

ساتیام ،از کتاب کنفرانس با ایران
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سوال و جواب در مورد پرورش کودکان (از هفت تا یازده سالگی):
عشق و همد لی
سوال :چطور میتوانیم به فرزندانمان عشق و همدلی را یاد بدهیم؟
بعضی از بچهها این خصیصه را به طور ذاتی دارند و بعضی از آنها
هیچ چیز در این زمینه نمیدانند.
ساتیام :شما با دادن عشق و همدلی به آنها ،عشق و همدلی را
یادشان میدهید؛ همین و بس .به بچههای که چنین درکی ندارند
باید بیشتر از باقی بچهها عشق و درک داد؛ درک ...درک ...نه با
گفتن این که "تو بچهی بدی هستی ،چطور میتوانی چنین کاری را
انجام دهی!؟" مادر ،پدر و بستگان باید چنین بچههایی را درک
کنند ،همان طور که من شما را درک کردم .راه درست این است.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

وابستگی به فرزند
سوال :چه کنیم که بیش از حد به فرزندانمان وابسته نباشیم؟ من میدانم که این وابستگی بر خالف
درسهای ماست اما هر چه فرزندانم بزرگتر میشوند من احساس میکنم بیشتر و بیشتر به آنها
وابستگی پیدا میکنم.
ساتیام :چیزی که مردم نمیفهمند این است که وابستگی نوعی دخالت است .در واقع وابستگی،
مشغولیت ذهن به موضوعی که به آن وابسته شدهایم است .تمرکز تیز به موضوعات دنیوی باعث
وابستگی میشود ،به همین دلیل به شما میگ ویم باید از مدام کار انجام دادن برای فرزندتان دست
بردارید ،یعنی از این که دائماً بخواهید فرزندانتان این طور یا آن طور باشند ،یا مدام نگران وضعیت
خوردن ،خوابیدن و بیدار شدنشان باشید ،دست بردارید .فقط خونسرد باشید و سخت نگیرید .برای
انجام دادن ،اضطراب نداشته باشید .این کارها ممکن است کمی به شما کمک کند.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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انجام تکا لیف
سوال :چطور میتوانیم به بچهها انجام دادن وظایفشان مانند
تکالیف مدرسه را یاد بدهیم؟ در این مواقع چه باید کرد؟
ساتیام :بستگی به بچه دارد .شما باید به آنها یاد بدهید
که درسشان را بخوانند ،البته من درس نمیخواندم و هیچ
دیسیپلینی نمیتوانست من را وادار به درس خواندن کند و
آن سرنوشت من بود .در شرایط عادی ،کاری که من با
فرزندانم کردم این بود که وقتی از مدرسه به خانه میآمدند
عصرانه میخوردند ،بعد بیرون میرفتند و بازی میکردند.
آنها ذهن و هیجانات بدنشان را خالی میکردند و بعد به خانه برمیگشتند و در این که باید بالفاصله
انجام تکالیفشان را شروع میک ردند ،دیگر هیچ حرفی نبود و اگر انجام نمیدادند با عواقب کارشان مواجه
میشدند .اما آنها گوش میکردند .بعضی از بچهها به هیچ وجه حرف گوش نمیدهند ،البته چنین
مواردی بسیار کمیاب هستند و اگر کسی با چنین شرایطی روبهرو شد خودش باید با توجه به موقعیتی
که پیش رو دارد راه حل پیدا کند.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

این حقیقت تنها برای فرزندان ما نیست
سوال :من فرزندی ندارم آیا میت وانم به هر کودکی بگویم" :تو نور هستی" یا فقط باید به فرزند خودم
این حرف را بزنم؟
ساتیام :یادآوری این حقیقت فقط برای بچههای خودمان نیست .هیچ کدام از درسهایی که به هر یک
از ما داده شده تنها برای اعضای خانوادهی ما نیست .چون تو فرزند نداری پس فرصت بیشتری برای
سهیم شدن این حقیقت با دیگران و با هر کسی که با او روبهرو میشوی داری .میتوانی به همسرت
بگویی ،میتوانی زمانی که از خانه خارج میشوی به خودت بگویی ،میتوانی به همسایهات بگویی؛ لزومی
ندارد فقط به کودکان گفته شود .با گفتن این حقیقت به اطرافیانت ،در واقع به طور عمیقتری به آنها
میگویی" :من دوستت دارم و تو برای من مهم هستی".
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
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آگاهی از عواقب کار
سوال :وقتی بچهها در سنین  11-7سالگی دروغ میگویند و کارهای اشتباهی را که میدانند اشتباه
است انجام میدهند ،چه عکس العملی باید نشان دهیم؟
ساتیام :الزم است بچهها با عواقب کارهایشان مواجه شوند .من در مورد قانون کارما با فرزندانم صحبت
کرده بودم و خدا را شکر که این کار را کردم زیرا این کار آنها را از مواجه شدن با موقعیتهای دشوار
باز داشت و از موقعیتهای ناخوشایند و آسیب زنندهی زیادی محافظت کرد .اما عواقب کارهایِ آنها
باید متناسب با اشتباهاتشان باشد عواقب کار نمیتواند بزرگتر از خودِ کار باشد.

2

من همیشه دربارهی نتایج اعمال با فرزندانم صحبت میکردم چون در غیر این صورت زمانی که بزرگ
میشدند تعجب میکردند که چرا دچار عواقب کارهایی میشوند که در کودکی هم انجام میدادند ولی
آن موقع برایشان پیامدی نداشت .در بازار آنها نمیتوانند از عواقب کارهایشان فرار کنند؛ ما نمیتوانیم
قانون دنیا را تغییر دهیم .با این حال من با فرزندانم مدیتیشن میکردم ،خانهی ما بسیار الهی بود و
فقط تربیت کردن خشک و خالی نبود .چیزهای زیادی وجود داشت که آنها را تغذیه میکرد و همین
ن محکم استوار باشند.
باعث میشد که آنها بر روی یک زمی ِ
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

استفاده از وسایل الکترونیکی
سوال :بچهها تا چه حد میتوانند با وسائل
الکترونیکی بازی کنند .آیا باید به طور کلی
استفاده کردن از این وسایل را حذف کرد؟
ساتیام :در حد تعادل زیرا هر چقدر هم ما
آنها را از چنین وسایلی منع کنیم ،در زمانی
که کنترلی رویشان نداریم به سمتشان کشیده
میشوند .اگر به امور آموزشی آنها کمک
2

منظور این است که میزان تنبیه و یا تصحیحِ کردن کودکان باید متناسب با کار اشتباهی که انجام دادهاند باشد و نه بیشتر.
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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میکند ،میت وانند از چنین وسایلی استفاده کنند اما نه بیش از حد ،ولی اگر فقط برای سرگرمی است،
به جای مشغول شدن با چنین وسایلی آنها را برای بازی کردن به بیرون از خانه بفرستید مگر آن که
بیمار باشند؛ در این صورت میتوانند با تماشا کردن یک فیلم یا دیدن برنامههای آموزشی سرگرم شوند.
اما امروزه بچهها بیش از حد از چنین وسایلی استفاده میکنند و نباید این گونه باشد ،چون زیادهروی
است؛ به اضافهی این که بچهها نباید تلفن همراه داشته باشند ،همین و بس.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

غذا و ورزش
سوال :چه غذایی برای بدن و ذهن بچهها مفید است؟
ساتیام :غذای تازه و پاک .اما مهمتر از غذایی که میخورند ،اتمسفر و فضای خانه است زیرا اگر فضای
خانه خوب نباشد ،مهم نیست چه غذایی به آنها میدهید چون غذا نمیتواند چیزی را تغییر دهد.
آنها باید یادبگیرند که سکوت داشته باشند .باید یادبگیرند که تفریح داشته باشند و باید تشویق شوند
که سبکبال باشند .اینها مواردی هستند که بچهها باید به یادگیری آنها تشویق شوند .بچهها باید
یادبگیرند که خودشان را بدون تلویزیون ،کامپیوتر و موبایل سرگرم کنند .چنین بچههایی سالم هستند
زیرا بین ذهن ،بدن و روحشان تعادل وجود دارد .بدین ترتیب آنها از ذهنشان زیاد از حد استفاده
نخواهند کرد و این یک عادت فوق العاده است .همهی بچهها باید فعالیت بدنی داشته باشند .فعالیت
بدنی امری ضروری است.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394
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یادآوری مکرر
سوال :من طبق توصیهی شما در مورد مسائل خودشناسی با فرزندانم صحبت کرده و دائماً به آنها
یادآوری میکنم ،اما گاهی خسته میشوند و میگویند" :مامان تو دائماً این حرفها را تکرار میکنی" ،در
این مواقع باید چه برخوردی با آنها بکنم؟
ساتیام :هنگامی که شما تمرین میکنید ،تمامِ خانوادهتان پرواز میکنند؛ معنی این حرف چیست؟
هنگامی که شما بدونِ صحبت کردن و تبلیغات ،فقط تمرین کنید ،خانوادهتان متوجه تغییراتتان
میشوند و به همین دلیل هیچ احتیاجی به صحبت کردن نیست .عالوه بر این صحبت کردن برای
بچهها ارزشِ حرفهایی را که من به آنها میزنم ،از بین میبرد.
بچههای تو از شنیدن حرف خسته شدهاند و میخواهند این درسها برایشان ثابت شود ،به همین دلیل
هر چه زودتر باید محیطی را فراهم کنی تا با هم در آن جا بنشینید و تمرین کنید ،چون حوصلهی آنها
از حرفِ بی عمل سر رفته است .فرزندانت از تو چیزی باالتر از وظایف کلیِ مادری میخواهند؛ این
خواسته را برایشان برآورده کن.
از کتاب کنفرانس با ایران

متاسفأنه انسانها عادت کردهاند که از همسایهشان ،از مادرشان و یا از مادر بزرگشان یاد بگیرند
که چطور مادر باشند ،در حالی که آنها هم خود آگاهی کافی برای تربیت فرزندانشان نداشتهاند.
اما حاال ما میخواهیم بیاموزیم که چطور مادر واقعی باشیم .زمانی که ما درکِ عمیق به
فرزندانمان میدهیم ،آنها تغییر میکنند.
این مطلب را فراموش نکنید :اگر به آنها ناسزا بگویید ،تنبیه بدنی بکنید و یا به عنوان مجازات
حبسشان کنید ،چیزی تغییر نمیکند ولی اگر با آنها بنشینید ،صحبت کنید و به آنها درک عمیق
بدهید ،میبینید که به طور کلی دگرگون خواهند شد یعنی از این رو به آن رو میشوند.
ساتیام ،از کتاب کنفرانس با ایران
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"
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ساتیام خطاب به مادری میگویند :با فرزندانت به تنهایی
وقت صرف کن .با هم درد و دل کنید .بعضی وقتها با
هم بنشینید و صحبت کنید .مثالً از آنها بپرس" :چه
موقعیتهایی به شما شادی میدهد" و ...با این کار
میتوانی فرزندانت را بیشتر بشناسی .ما تصور میکنیم که
بچههایمان را میشناسیم اما واقعاً این طور نیست.
میتوانی از خودت برایشان بگویی مثالً بگویی" :من
آرامشم را در فالن چیز میبینم .من خداوند را در فالن
چیز میبینم .برای شما چگونه است؟ شما خداوند را در
چه میبینید؟" و این کار را بدون این که بخواهید یکدیگر را
هدایت کنید انجام دهید .فقط به هم گوش دهید و نسبت
به جوابهایی که میدهید هیچ قضاوتی نداشته باشید.
این گونه ما میتوانیم روابطمان را از مادر و فرزند بودنِ
اتوماتیک که بر اساس حسهایمان است ،کمی عمیقتر
ببریم .چون مادر به طور خودکار فرزندانش را میپرستد و
تمام سعیاش را برای راحتی و رفاه آنها میکند اما هیچ
وقت از فرزندانش نمیپرسد که "چه چیزی بزرگترین
راحتی و خوشحالی را به شما میدهد؟" یا این که "شما از
مادرتان چه میخواهید؟" پرسیدن چنین سواالتِ پیش پا
32
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افتادهای درها را باز میکند و روابط بین مادر و فرزند را به سطح عمیقتری میبرد .به یاد دارم من
وقتی فرزندانم را به مدرسه میبردم با آنها این گونه صحبت میکردم و در عین حال هر چیزی را که
میخواستم به آنها یاد بدهم ،در قالب داستان میگفتم .به مدت پنج سال هر روز صبح کار من این
بود که در راه مدرسه داستان پسری را با اتفاقات مختلف برایشان تعریف کنم و هر آموزشی را که
میخواستم به آنها بدهم و یا هر کاری را که میخواستم آنها انجام دهند ،مستقیماً به آنها نمیگفتم و
در غالب پسر داستان ،آنچه را الزم بود برایشان توضیح میدادم .این کار باعث میشد مطالبی را که به
آنها میخواستم بگویم ،از یادشان نرود چون با این کار به آنها امر و نهی نمیکردم بلکه فقط خیلی
ساده داستان یک پسر بچه را بازگو میکردم .پسر داستان من ،شهری را در زیر آب کشف کرده بود که
هیچ کس از وجود آن خبر نداشت و حال میفهمم که شهر زیر آب ،اشاره به عمق داشته است .به
همین صورت تو نیز آنچه را باید ،به صورت داستان برای فرزندانت تعریف کن.
جلسهی هفتگی بنیاد سحرگاه الهیت  1تیر  22( 1394جون )2015

  
چیه وقت از گفتن حقیقت هب فرزندا نتان نترسید و خاالت نکشید .فکر نکنید هک ربای دینشنش آمادگی ندا رند ،یا هب آناه رب خواهد خورد و یا ممکن
است عصبانی شوند؛ چیه یک از این فکراه را نکنید .هب کاراتن اداهم دهید اما هن با زور.
ساتیام ،ریتریت بدون نام ،رینو ،فوریه ( 2012بهمن )1390
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اهمیت کودکان بسیار بیشتر از بزرگتر هاست .مادر هیچ
گاه نباید زجرش را با بچهاش سهیم شود .آنها به قدر کافی
در دنیا درد و رنج خواهند کشید؛ خانه باید برای آنها
مکانی امن باشد .کانون زندگی بچه باید در آرامش باشد
حتی اگر پدر و مادر زجر میکشند .این کاری است که من
کردم .بچه باید در خانه آرامش داشته باشد .این وظیفهی
پدر و مادر است .اگر بچهای بودید که چنین خانوادهای
نداشتید ،حاال که بزرگ شدید برای خودتان چنین خانوادهای
بسازید .مطمئن باشید که پدر و مادرتان نمیدانستند
چگونه برایتان آرامش ایجاد کنند پس در این صورت در این
مورد با آنها بحث نکنید .فقط خودتان ،خودتان را اصالح
کنید .کسانی که در آرامش بزرگ نشدند ،حاال مسئول
تصحیح کردن و ایجاد آرامش و آزادی خودشان هستند و
کسانی که فرزند کوچک دارند و در این راه هستند به هیچ
وجه اجازه ندارند برای فرزندانشان زندگی ناآرام ایجاد کنند،
در غیر این صورت خودخواه هستند.
حتی اگر مادر میخواهد گریه کند ،باید گریه کردنش در
تنهایی خودش باشد .من با مادرها و پدرهایی که میگویند:
"بچهی ما باید حقیقت را بداند" ،به هیچ وجه هم عقیده
نیستم .کدام حقیقت؟ گریههایِ بدبختی ،دروغی بیش
نیستند .آرامشی که برای فرزندانمان ایجاد میکنیم ،آرامش خودمان میشود؛ چقدر زیبا! من
وقتی که از نظر بدنی ضعیف و بیمار بودم ،هرگز در این زمینه به بچههایم چیزی نمیگفتم و همین
باعثِ قدرت من میشد ،زیرا همیشه با فرزندانم بودم و نمیخواستم آنها چیزی در این مورد
بفهمند و همین موضوع باعث میشد که خودم و مشکالتم را فراموش کنم.
ساتیام ،جلسهی ماهیانهی بنیاد سحرگاه الهیت 20 ،شهریور  21( 1393سپتامبر )2014
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کودکان هفت تا یازده ساله از ساتیام میپرسند:
وابستگی کودک
کودک ده ساله :چگونه میتوانیم وابستگیمان
را به پدر و مادرمان کم کنیم؟
ساتیام پس از چند لحظه سکوت میگویند:
غصهی وابستگیهایت را نخور ،خداوندی که در
وجود توست همه چیز را درست خواهد کرد.
با خودت بگو" :وقتی خداوند همه چیز هست و
درون من هم هست ،پس من غصهی
دلبستگیهایم را نمیخورم و اطمینان میکنم
که او خودش بهتر میداند که چه باید بکند".
بدان که هیچ مسئولیتی نداری ،همهی مسئولیتها را به الهیتِ درونت بده .فراموش نکن که آزادِ آزاد
هستی.
از کتاب کنفرانس با ایران

آسودگی
کودک هشت ساله :من دوست دارم کارهایم را سریع به اتمام برسانم تا خیالم راحت باشد؛ این که
میخواهیم کاری را انجام دهیم تا خیالمان راحت شود چیست؟
ساتیام میخندند :آن قدر سوالت زیباست که خندهام گرفت ،مثل این که قلقلکم بدهی .این افکار و
ذهن تو است .این بار وقتی ذهنت خواست کارِ واجبی را انجام دهی تا خیالت راحت باشد ،انجام بده اما
در صورتی که ذهنت باعث ناآرامیات میشود یعنی مرتباً تکرار میکند "این کار را بکن یا آن کار را
نکن" در سکوت بنشین .بعد از مدت کوتاهی این افکار از ذهنت خارج خواهند شد .بنشین و مدیتیشن
نور را انجام بده ،یعنی مجسم کن که نور الهی تمام وجود و اطرافت را پُر کرده است .بعد از مدتی
متوجه خواهی شد ،افکاری در ذهنت تکرار میشوند که تو به آنها توجه نشان داده باشی .با نشستن و
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سکوت کردن ،آنها خودبهخود از ذهن تو خارج خواهند شد اما بهتر است کارهایی را که باید انجام
بدهی ،هر چه سریعتر انجام دهی.
از کتاب کنفرانس با ایران

عصبانیت
کودک هشت ساله :من وقتی عصبانی میشوم نمیتوانم خودم را
کنترل کنم ،چه باید بکنم؟
ساتیام :دفعهی دیگری که عصبانی شدی و احساس کردی
نمیتوانی خودت را کنترل کنی ،به خودت نگاه کن و ببین از
عصبانیتت خوشت میآید یا نه؟ وقتی صدایت را بلند کردی و با
عصبانیت گفتی" :نه ،نمیخواهم ،نمیخواهم "...حرکاتت را نگاه
کن و ببین آیا از حرکاتت خوشت میآید؟ اگر از حرکاتت لذت
نبردی ،بار دیگر کنترلت بیشتر خواهد شد .به اضافهی این که بابا
میگ وید در هنگام عصبانیت آب سرد بخورید .پس به محض این که عصبانی شدی ،به آشپزخانه برو و
یک یا دو لیوان آب سرد بخور؛ این کار انرژی عصبانیت را کم خواهد کرد.
از کتاب کنفرانس با ایران

ناراحتیهای زندگی
کودک یازده ساله :چگونه میتوانیم ناراحتیهای زندگیمان را کم کنیم؟
ساتیام :ناراحتیها همیشه در ذهن هستند .اگر خوب نگاه کنی میبینی پدر و مادری داری که از تو
مراقبت میکنند و همچنین در خانهی خوبی زندگی میکنی و به مدرسهی خوبی میروی .ممکن است
در مدرسه از چیزی ناراحت شوی اما همیشه به یاد داشته باش آن عشقی که خودت به خودت میدهی
مهمتر از عشقی است که دیگران به تو میدهند ،چون اهمیتی که دیگران به تو میدهند از روی نفهمی
است ،یعنی یک روز میدهند و یک روز نمیدهند اما اهمیتی که خودت به خودت میدهی ،به خاطر
این است که میدانی خداوند درون تو است و تو خدا هستی و باعث آرامشت میشود .پس در این
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صورت اصالً انتظاری از دیگران و این زندگی نداشته باش ،فقط خودت را قبول کن و دوست داشته باش
و از خودت و دیگران ایراد نگیر .در سکوت بنشین و نور را در اطرافت احساس کن و بدان خداوند درون
تو است و به محض این که کسی در مدرسه حرف نامناسبی به تو زد ،برای یک ثانیه چشمت را ببند و
بگو" :آه ،من میدانم کی هستم اما او نمیداند کیست ،پس در این صورت من او را میبخشم چون من
بزرگیام را احساس میکنم".
عزیز دلم همیشه به یاد داشته باش که خداوند در وجودت است و همیشه از تو مواظبت خواهد کرد؛ به
او اعتماد کن .این حرفِ من را از ته قلب باور داشته باش ،نور خداوند همیشه در وجود توست ،به همین
دلیل هر موقع در زندگیات احساس ناراحتی کردی به اطمینانی که خداوند در وجودت گذاشته است،
برگرد.
از کتاب کنفرانس با ایران

دروغ
کودک یازده ساله :ساتیام جان شما گفتید که آدم نباید دروغ بگوید چون
از حقیقت دور میشود .حاال اگر من در مدرسه یک نمرهی خیلی بد
بگیرم و به مادرم بگویم ،او ناراحت میشود .در این صورت اگر دروغ
بگویم باز هم اشکال دارد؟
ساتیام :بله ،دروغ گفتن اشکال دارد .مادر تو باید خودش را اصالح کند و
عکس العمل او نباید باعث شود که تو دروغ بگویی یا مخفی کاری کنی.
اگر مادرت سوال نکرد ،موضوع دیگری است ،ولی اگر پرسید مجبور
هستی حقیقت را بگویی .سعی کن عکس العمل او باعث ناراحتیات نشود
و برایت این موضوع مهم باشد که مادرت به خاطر عشقی که به تو دارد،
میخواهد تو در درسهایت پیشرفت کنی تا بتوانی از نظر اجتماعی آیندهی روشنتری داشته باشی .دلگیر
نشو و یادت باشد که عصبانیتِ مادر ،به خاطر عشقش است .ممکن است من هم در بعضی از مواقع عصبانی
شوم ولی در عصبانیتم نسبت به زمانی که شما را در آغوش میگیرم ،عشقِ بیشتری وجود دارد.
کتاب کنفرانس با ایران
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مذهب
کودک یازده ساله :ساتیام جان آیا من باید
روزه بگیرم؟
ساتیام با خندهی گرمی میگویند :من عاشقت
هستم .اگر در کنارم بودی تو را در آغوشم
میگرفتم و میبوسیدم .عزیزم ،چون تو فرزند
پدر و مادرت هستی ،باید نقشت را بازی کنی.
وقتی بزرگ شدی و از خانهی پدر و مادرت
رفتی ،خودت با فهمی که از خدواند داری با فرزندانت رفتار کن.
(ساتیام خطاب به مادر و پدر کودک) هر چه که شما را به خداوند نزدیک میکند و باعث آرامشتان
میشود انجام دهید .اگر شما از نماز و روزه آرامش میگیرید ،به نحوی فرزندتان را قانع کنید که به
حرفهایتان گوش کند .اگر فرزند صد در صد از پدر و مادرش پیروی کند ،ممکن است از راه خودش که
شاید عمیقتر از راه پدر و مادرش باشد ،منحرف و دور شود .در این زمینه با او صحبت کنید و بگذارید
صادقانه هر چه میخواهد به شما بگوید .او ممکن است فکر کند که اگر روزه نگیرد گناه کرده است و این
ترس در او احساسِ جدایی از خداوند ایجاد کند .باید این مانع برایش رفع شود و خودش امتحان کند
چون در این صورت ممکن است خدا را به خودش نزدیکتر هم ببیند.
از کتاب کنفرانس با ایران

وسوسه
کودک ده ساله :در بعضی از مواقع هنگام درس خواندن ،دائماً ذهنم وسوسهام میکند که بلند شوم و
کارِ دیگری انجام بدهم ،مثالً پیانو بزنم و غیره ،من نمیدانم که در این مواقع چه باید بکنم؟
ساتیام :قبل از درس خواندن باید یک فعالیت بدنی انجام دهی تا بدنت خسته شود .زمانی که
میخ واهیم از یک کارِ فکری به انجامِ کارِ فکری دیگری برویم ،افکار در ذهنمان بیشتر میشود .پس
قبل از درس خواندن ،یک فعالیت بدنی انجام بده مثالً با خواهرت توپ بازی کن و یا هر کار دیگری
شبیه به این .وقتی برای درس خواندن نشستی ،برای خودت دیسیپلین بگذار یعنی به افکاری اهمیت
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بده که به تو در درس خواندن کمک میکنند اما به افکاری که میخواهند تو را برای انجامِ کارهای دیگر
از جایت بلند کنند ،محل نگذار .بعد از مدتی افکار تو متوجه خواهند شد که تمرکز تو رئیس است و
وقتی تمرکزت از افکار متفرقه به انجام تکالیف برمیگردد ،دیگر ذهن دخالت نخواهد کرد؛ به این گونه
افکار بیربطی که در انجام کارها به سراغت میآیند هیچ اهمیتی نده اما همیشه به یاد داشته باش که
هر روز یک کا ِر بدنی انجام دهی تا ذهنت آرام شود.
از کتاب کنفرانس با ایران

طالق
ساتیام به کودک یازده سالهای که به تازگی مادر و پدرش از
هم جدا شدهاند میگویند :یادت باشد که این طالق بین مادر
و پدر توست؛ تو نه پدر ،نه مادر و نه عالقهی هیچ کدامشان را
از دست ندادهای .عشقی که پدر و مادر به فرزند دارند ،بعد از
جدایی بیشتر ابراز میشود زیرا پدر و مادر بعد از طالق،
احساس میکنند که باعث ایجاد کمبود در زندگیِ فرزندشان
شدهاند .تو اصالً به دلیلِ جدایی آنها فکر نکن چون جدایی
سرنوشت آنها بوده است و اصالً به تو مربوط نیست .باور کن
که امکان دارد هر دویشان خوشبختتر شوند .بدان که باید
سرنوشت خودت را دنبال کنی و سرنوشت تو این است که آرامش ذهنی و خوشحالی قلبی داشته باشی.
در زندگیِ تو هیچ کمبودی نیست مگر این که خودت قبول کنی کمبودی وجود دارد .تو مادر داری ،پدر
داری و سرنوشت آنها دست تو نیست بلکه دست خودشان است .به جای این که روی "من آدم
بدبختی هستم" تمرکز کنی ،به این تمرکز کن که "شادیای در وجود من نهفته است و من با رها کردنِ
افکار ،خوشحالی ابدیِ خودم را در دست میگیرم و به پدر و مادرم نشان میدهم که چطور در یک
موقعیت سخت ،میتوان آزادی پیدا کرد" .دلم میخ واهد آن سربازی باشی که با شجاعت این موضوع را
به خودش ثابت میکند .به خداوند اطمینان داشته باش و بدان هر اتفاقی برایت رخ میدهد خوب است.
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عزیزم از تو میخ واهم دو کار را انجام دهی .اول این که داستان زندگی پدر و مادرت را برای دیگران و
دوستانِ مدرسهات شرح ندهی ،زیرا تو با تعریف کردن داستانت برای دیگران ،آنها را غمگین میکنی و
با هر بار تکرار کردن این داستان تو دوباره آن را زنده کرده و دوباره همان ناراحتی تکراری را برای
خودت ایجاد میکنی ،در نتیجه با این کار نه تنها نمیتوانی آن را فراموش کنی بلکه داستانت از
گنجایشت بزرگتر میشود .بنابراین تعریف کردن این داستان برای دیگران را فراموش کن .دیگر این
که هر روز صبح که از خواب بیدار میشوی ،در رختخوابت یک دقیقه بنشین ،چشمانت را ببند و به
سکوت برو و بگو" :خدایا اطمینان دارم که دستم در دست توست" ،دست خداوند را بگیر و با او به
مدرسه برو؛ رهایش نکن و در طول روز این موضوع را به خودت یادآوری کن.
مطمئن باش که زندگیات چنان درخشان خواهد شد و چنان خوشحالیای احساس خواهی کرد که
باعث تعجب دیگران شود .ممکن است که تو در بدنِ کوچکت سختی کشیده باشی ولی همین سختیها
باعث شده که امروز به اینجا بیایی و درسی را بگیری که باعث آزادیات شود.
کودک از مشکالت و دردهای پدر و مادرش برای ساتیام میگوید.
ساتیام :عزیزم ،لزومی ندارد که تو با سرنوشت پدر و مادرت آمیخته شوی .من خیلی متأسفم که چنین
گزارشاتی به گوش ظریف تو رسیده و باعث شده که گرفتاریهای پدر و مادرت ،گرفتاری تو شود .اکنون
وجود و هستی تو گنجایش مشکالت بزرگترها را ندارد .من دلم میخواهد تو کودک یازده سالهای که
هستی ،باشی و هر زمان که داستانهای زندگی پدر و مادرت به فکرت میآید بگو" :خداوندا دستان من در
دست تو است و من اآلن مسئولیتی دربارهی مشکالت پدر و مادرم ندارم ،من آن مشکالت را در دستان
الهی تو رها میکنم" .تو زندگی خودت را بکن .به حرفهای من گوش بده ،اصالً نباید برایت مهم باشد
که چه کسی چه کاری انجام داده و میدهد .تو به زندگی خودت برس ،تو به خوشی خودت برس .من
دلم میخواهد بازی کنی .من میدانم نویسندهی خوبی هستی پس برای مردم داستانهای قشنگ بنویس.
خودت را رها کن .هر زمان که خواستی داستانِ زندگیات را برای کسی تعریف کنی ،تمرکزت را به
ناحیهی قلبت ببر و به خودت یادآوری کن" :دست من در دست خداست و اطمینان میکنم که نوری در
من است و من در نور هستم و همین نور تمام راهها را برایم باز میکند" .فراموش نکن ،تو نور هستی؛ نور،
نورِ خدا .از تو خواهش میکنم که حرفهای من را به دل بگیری.
از کتاب کنفرانس با ایران
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بگذارید من به شما بگویم که فرزندانتان میخواهند به شما چه بگویند .آنها میخواهند بگویند" :مادر ،من با
هدفی به این دنیا آمدهام .بگذار هدفم را زندگی و تجربه کنم .زیاد دخالت نکن" .اما در عین حال پدر و
مادر باید هدف خودشان را دنبال کنند .خیلی خوب است اگر مادر و پدر به دنبال باورهایشان بروند و در
عین حال فرزندانشان را مجبور به پیروی کردن نکنند.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی 25 ،ژانویهی  6( 2013بهمن )1391

وقتی در هواپیما خطری پیش میآید و اکسیژن کم می شود ،مادر برای این که بتواند به فرزندش کمک کرده
و او را نجات دهد ،ابتدا باید ماسکِ اکسیژن را به خودش وصل کند .بنابراین ابتدا این ابزارها را برای

خودتان بکار بگیرید ،قبل از آن که آنها را با فرزندانتان سهیم شوید.
ساتیام ،از کتاب کنفرانس با ایران
پرورش کودکان با روش "هنر زندگی"

41

من هیچ وقت نمیگویم خانوادهی من افراد خاصی هستند چون آنها هم مانند همهی مردم هستند و
نگرانیها و یا عصبانیتهای خودشان را دارند ،فقط نحوهی تربیتشان متفاوت بوده است؛ اما باالخره این
گونه تربیت شدن ،نتیجهی خودش را دارد .شما هم خواهید دید که گاهی اوقات فرزندانتان به دنبال
برآورده کردن خواستههایشان بیرون خواهند رفت و درگیر بازار خواهند شد؛ مانند کاری که فرزندان
من کردند اما چیزی در درونِ آنها ثابت است .مهم نیست چقدر ذهنشان ثبات نداشته باشد ،قلبشان
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ثبات دارد .بنابراین با وجودی که واقعاً درگیر بازار هستند ،چیزی در هسته و مرکز بدنشان وجود دارد
که آنها را راهنمایی میکند.
نکتهای که میخواهم بگویم این است که فرزندان شما بچههای شما نیستند اما با این حال حقیقت را به
آنها بگویید .ممکن است آنها به حرفتان گوش ندهند اما چیزی در درونشان این صحبتها را
میشنود ،بنابراین هرگز تکرار حقیقت را متوقف نکنید .من درسهای بابا را به فرزندانم میدادم .وقتی
پسرم دوازده ساله شد به من گفت" :مادر تو آموزشهای بسیار خوبی به من دادی اما حاال اجازه بده
که به دنبال زندگیام بروم و تجربههایی را که باید ،داشته باشم" و من سالهای زیادی منتظر شدم که او
دوباره باز گردد .شما هم به فرزندانتان درس میدهید و زمانی که آنها دوازده و یا سیزده ساله شوند
میگویند" :مادر ما را رها کن" و شما هم باید رهایشان کنید .آنها خواهند رفت و درگیر انواع
نگرانیها ،سرزنشها ،خواستهها و شکستها میشوند ولی هرگز ریشه و پایهشان را ترک نخواهند کرد،
هرگز ریشه و پایهشان را ترک نخواهند کرد.
کوچکترین کارهایی که برای فرزندانتان میکنید برایشان مهمترین میشود و همیشه منفعتش را میبینید.
با فرزندانتان وقت صرف کنید .زمانی را که برای آنها صرف میکنید هرگز تلف نمیشود .من گاهی
گریه میکردم چون فکر میکردم دیگر هیچ وقت فرزندانم برنمیگردند ولی باالخره به آن منبع
بازگشتند.
قطعاً و بدون تردید بهترین مادر و پدرها آنهایی هستند که به خودشان کمک میکنند .مادر و
پدر های زیادی هستند که به فرزندانشان راحتی ،امنیت ،غذای خوب و پناه خوب میدهند اما هنوز خیلی
بدبخت هستند ،کامالً بدبخت هستند .پس در این صورت نصیحت من این است که به "خود"تان
برسید .به عنوان مادر و پدر ،نگران دنیایی که تغییر میکند نباشید چون دنیا غیر قابل پیش بینی و پر از
عدم قطعیت است؛ آنچه ثابت است سکوتِ خودتان است.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی 25 ،ژانویهی  6( 2013بهمن )1391
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ساتیام خطاب به مادر و پدری که فرزندشان را از کودکی با این درسها بزرگ کردهاند میگویند:
نوجوانی که هنوز با شما زندگی میکند کماکان در سر پناه خانه به سر میبرد .او هنوز در زیر
بال و پر شما است ،پس اجازه دهید که در زیر بال و پر شما آزاد و سبكبال باشد! اما به شما
اطمینان میدهم با این که آزاد است اما احمق نیست زیرا به اندازهی کافی به او درس دادهاید که
بداند با این که میخواهد به خودش ثابت کند آزاد است اما الزم نیست کارهای خطرناک انجام
دهد یا برای این که به خودش ثابت کند آزاد است الزم نیست اصول و ارزشها و یا زندگی الهیاش
را کنار بگذارد .او زیر نظر شما باید بتواند پرواز کرده و تجربه کند .به طور مثال اگر فرزند
نوجوانت خواست با شما یک لیوان شراب بنوشد ،اجازه بدهید بنوشد ،اما برای او خیلی زود است
که بیرون برود و این کار را به تنهایی انجام دهد .اگر میدانید که همراه با دوستانش این کار را
میکند ،به او بگویید" :ما مخالف شراب خوردن نیستیم اما باید بر روی این کار نظارتی وجود
داشته باشد .ما با آزادی مخالف نیستیم اما با شرایط بدون نظارت مخالفت میکنیم ،زیرا
خطرناک است" .این موضوع مخصوصاً در مورد کشور ایران صدق میکند زیرا ممكن است
مشروبات الكلی سالم نباشند 3.نوشیدن الكل در این سن حتماً باید با نظارت والدین باشد .برای
یک نوجوان خیلی زود است که با دوستانش به تنهایی مشروب بخورد ،این یک خط قرمز است.
یک نوجوان میتواند بیرون برود و تفریح و خوشگذرانی کند و با جنس مخالفش دوست شود اما
نباید همهی کارها را یک جا انجام دهد؛ او باید آهسته آهسته و رفته رفته جلو برود.
وقتی یک نوجوان برای ادامهی تحصیل خانهی شما را ترک میکند ،فصل جدیدی در زندگیاش آغاز
میشود و تمام دنیا برایش باز میشود .او دیگر الزم نیست به کسی بگوید که کجا میرود و چه
کار میکند .وقتی وارد این مرحلهی جدید شد بیشتر از هر زمان دیگری به سرپرستی ،حمایت و
یادآوری احتیاج دارد .همان طور که یاد میگیرد که از این وادی جدیدی که به او اجازهی پرورش
3

زیرا در ایران برروی تهیه و خرید و فروش مشروبات الکلی هیچ نظارتی وجود ندارد.
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یافتن و تجربه کردن تازهها را میدهد ،عبور کند بیش از همیشه به شما نیاز دارد تا بداند چه
طور ارزشهای اصلی را حفظ کند .ممكن است در این سن او هنگام نیاز نزد شما نیاید اما
هوشیار باشید که او را در مورد آنچه که با آن درگیر است ،راهنمایی کنید و بگویید که حمایتهای
بدون قضاوت شما همیشه در اختیارش است.
من به آزادیِ بدون حماقت اعتقاد دارم ولی آزادی احمقانه را تائید نمیکنم .بله ،من آزادی
خردمندانه را صد در صد تائید میکنم .من ترجیح میدهم فرزندم با خرد ،کامالً آزاد باشد تا
این که با حماقت دائماً تحت کنترل من باشد ،چون باالخره میتواند برای انجام دادن کاری که
میخواهد ،یک راهی پیدا کند.
مطمئن شوید که وقتی فرزندتان برای صحبت کردن نزدتان میآید ،او را قضاوت نمیکنید.
مطمئن شوید صدایتان را باال نمیبرید .از درونتان بپرسید" :من چگونه میتوانم بدون آن که
جلوی راه فرزندم را بگیرم ،آنچه که باید را بگویم؟ چگونه میتوانم بدون این که او احساس کند
تحت کنترل من است ،محیط امنی برایش فراهم کنم؟".
به طور مثال حتی دخترتان باید بتواند به شما بگوید پسری آمده و با او طرح دوستی ریخته و
حتی او نیز قبول کرده است ،شما باید به او بگویید" :فقط به من بگو در آن موقع از لحاظ
ذهنی کجا و در چه احواالتی بودی" یعنی هیچ چیز نباید شما را شوکه کند ،این گونه فرزندتان
میتواند همیشه از شما مشورت بگیرد.
اگر ما به خودمان احترام نگذاریم هیچ کس به ما احترام نمیگذارد ،به همین دلیل به
نوجوانتان بگویید کارهایی بكند که خودش را با بزرگترین آزادی باال برده و به خودش شأن و منزلت
بدهد .شأن و منزلت دادن چیست؟ انجام دادنِ کارهایی ست که آنچه حقیقتاً هستند را بی
ارزش نمیکند؛ همین و بس.
مکالمهی خصوصی 26 ،مارچ  6( 2013فروردین )1392
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سوال و جواب در مورد رفتار با نوجوانان (از دوازده تا نوزده سالگی):
ناتوانی جسمی
شخصی که فرزندانش از لحاظ جسمانی معلولیت دارند میپرسد او در مقابل ناراحتی بچههایش برای
ناتوانی در انجام دادن بعضی از کارها ،چه جوابی باید به آنها بدهد.
ساتیام :جواب ندارد ،چه جوابی میتوانی بدهی .یک ضرب المثل آمریکایی است که میگوید اگر خداوند
به شما لیمو داد ،با اضافه کردن شکر و آب ،شربت لیمو درست کن و بنوش .منظور این است که با عکس
العملت موقعیت را بدتر نکن .به آنها بگو" :وضعیت همین است که هست .من نمیدانم چرا این گونه
است ،ولی هر چه در توانم باشد برای خوشحال کردن شما انجام میدهم .شما هم باید به خودتان کمک
کنید" .هر شخصی باید بداند که مسئولیت خوشحالیاش بر روی شانهی خودش است .کس دیگری
نمیتواند ما را خوشحال کند .به آنها بگو" :من چیزی نمیدانم ،فقط میدانم حاال که شرایط این گونه
است ،باید به هم کمک کنیم تا زندگی خوبی برای هم بسازیم .ما باید با هم متحد باشیم تا بتوانیم با
شادی بیشتری زندگی کنیم" .آنها نمیتوانند خودشان را با انسانهای سالم مقایسه کنند اما بهتر است
فیلمِ داستانِ زندگی انسانهای معلول را ببینند تا بتوانند خودشان را با آنها مقایسه کنند .برای مثال
آشپزی در آمریکا شغل بسیار مهمی است .خانم نابینایی را میشناسم که در مسابقات آشپزیای که
بهترین آشپزهای آمریکا در آن شرکت میکنند ،شرکت کرد .این خانم نوری است برای دیگران .خیلی
زیبا غذا را میچشد .همه چیز را با لمس کردن تشخیص میدهد ،زیرا تمام هوش و استعداد خود را در
این کار استفاده میکند .کسانی هستند که پا ندارند و اسکی بازی میکنند .یکی از اقوام من فلج است اما
تمام کارهای کامپیوتری همسرش را با دهان و زبانش انجام میدهد .هیچ وقت برای فرزندانت مثال
کسانی که نسبت به آنها شرایط سختتری دارند ،نزن؛ این کار همانند این است که به آنها ناسزا بگویی.
باید به بچههایی که نقص عضو دارند بگویید" :بیایید مطالعه کنیم و ببینیم کسانی که با وجود نقص عضو
زندگی بهتری دارند چه کردهاند؟ چگونه کارهایی را که انجامشان برای شما غیر ممکن است ،انجام
میدهند ،تا شما هم یاد بگیرید و انجام دهید".
از کتاب در حضور
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درد فرزندت را نادیده نگیر
سوال :اخیراً من و خانوادهام تحت شرایط سختی بودهایم
و دختر نوجوانم به خاطره مشکالت ،از لحاظ احساسی
صدمه دیده است و پذیرفتن این شرایط برایش سخت
است .چگونه میتوانم به او کمک کنم؟
ساتیام :هیچ وقت بر روی درد فرزندانت سرپوش نگذار
زیرا آنها درد را احساس میکنند .در رابطه با این
مشکل با او راجع به خداوند صحبت نکن .به فرزندت بگو
که راست میگوید ،تو هم همین احساس را داری ولی
میخ واهی مانند یک تیم قوی جلو بروید .به او بگو که تو
نمیدانی چرا شرایط زندگیتان این گونه است ،نمیدانی
چرا مجبور شدید به مکان کوچکتری نقل مکان کنید،
به او بگو که نمیدانی چرا پدرش این گونه فکر میکند .نگذار احساس کند که میخواهی روی دردش
سرپوش بگذاری زیرا در آن صورت عصبانیتر خواهد شد .به او بگو" :اگر من در این شرایط بنشینم و
شبانه روز گریه کنم و غصه بخورم ،آیا کسی به من کمک خواهد کرد؟ من باید حرکت کنم و جلو بروم،
تو هم میت وانی حرکت کنی و با من همراه شوی یا این که بنشینی و به غصه خوردن ادامه دهی .همان
طور که من با وجودی که احساس ضعف و بدبختی میکنم نمیخواهم بنشینم و غصه بخورم ،تو هم با
من همراه شو و گریه نکن چون گریه کردن فایدهای ندارد .ما گریه میکنیم و با این کار حال خودمان
را خراب میک نیم و بعد هم باید خودمان حال خودمان را خوب کنیم ،شخص دیگری این کار را برای ما
انجام نخواهد داد .پس بیا احساس سستی و ضعف نکنیم و اجازه بده این داستانِ غم انگیز باعث
شجاعت و قدرتمان شود" .با او این گونه صحبت کن ،او میخواهد این مطالب را از تو بشنود.
مادر :من فکر میکنم تاکنون بدترین جوابها را به فرزندانم دادهام.
ساتیام :نه بدترین جواب را ندادی ،بهترین جوابی را که میدانستی دادی.
از کتاب در حضور
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اجازه بده بگذرد
سوال :وقتی فرزندان نوجوان من سختی میکشند و ناراحت میشوند هر قدر هم به خودم بگویم که این
یک خواب است ،به من کمکی نمیکند .من مدیتیشن حضور و هر کار دیگری را که فکر میکنم
میتواند به من کمک کند ،انجام میدهم اما از درد و رنجم کم نمیشود؛ استاپ به هیچ وجه برای من
کارگر نیست و ذهن من مانند یک اسب وحشی است .چه باید بکنم؟
ساتیام :تا زمانی که ذهن شلوغ باشد ،هیچ تمرینی کارگر نیست .اگر میتوانی ،باید با مشکالت و شخصی
که درگیر مشکل است خداحافظی کنی و تا حدی سکوت را پیدا کنی و در این سکوت با خودت استدالل
کنی بهترین کاری که در این موقعیت میتوانی انجام دهی ،استاپ مدیتیشن است .اگر واقعاً هیچ چیز
کارگر نیست من چه میتوانم به تو بگویم! اما پیشنهاد من به تو همانند جواب سوال پنجاه و چهار کتاب
"الهامی از نازنین" است؛ در این سوال پرسیده شده" :عکس العمل ما در مقابل مرگ عزیزانمان چگونه باید
باشد؟" .جواب این سوال در مورد عکس العمل ما در مقابل بیماری یا مشکالت عزیزانمان هم به کار
میآید .بسیار خُب ،ناراحت شوید ،بد خلقی کنید ،نگران شوید ،بترسید ولی اجازه دهید بگذرد .اجازه
دهید بگذرد و نگذارید برای همیشه ادامه پیدا کند .این چیزی نیست که کسی خارج از ما بتواند به ما
بگوید بلکه باید با استفاده کردن از این ابزارها خودمان به خودمان آموزش دهیم .گاهی هیچ چیز کارگر
نیست پس آن دورهی دردناک را بگذرانید تا زمانی که دیگر چنین احساساتی نداشته باشید.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

اگر نمیدانی ،فقط اعتماد کن
سوال :من میدانم که ما انجام دهنده نیستیم و هیچ چیز نمیدانیم و عمیقاً به جوابی که شما در کتاب
"الهامی از نازنین" در مورد چگونه بزرگ کردن فرزندان گفتهاید اعتماد دارم؛ این که با گسترش آگاهی
"خود" فرزندانمان را بزرگ کنیم اما هنوز در بازار باید نکاتی مانند موفق شدن ،سالم بودن ،امنیت
داشتن و چیزهایی شبیه به این را به فرزندانمان بیاموزیم .گاهی برای من "انجام دهنده نبودن" و
"مسئولیت داشتن در قبال آموزش دادن به فرزندم" با هم در تضاد هستند.
ساتیام :اگر یقین داری که آنچه به فرزندت میگ ویی درست و حقیقی است ،هر طور شده دخالت کن و
به او بیاموز .اما اگر نمیدانی ،فقط اعتماد کن .از خودت بپرس" :آیا منشأ آنچه به فرزندم میگویم از
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خاطراتم است یا واقعاً میدانم راه درست در شرایط کنونی چیست؟" .اگر میدانی کار درست چه
چیزیست ،به هر قیمتی هر کاری را که الزم است انجام بده اما اگر نمیدانی فقط اعتماد کن .این
کاریست که من انجام میدهم.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

فقط منشأ الهام باش
سوال :وقتی فرزندانمان به سن نوجوانی میرسند ،چطور میتوانیم آنها را بیشتر به طرف این درسها
هل دهیم؟ من متوجه شدهام که وقتی ما بخواهیم نوجوانها را مجبور کنیم ،نتیجهی عکس میدهد.
لطف ًا مرا راهنمایی کنید.
ساتیام :آنها را هل ندهید .به بچههایی که کمی بزرگ شدهاند اجازه دهید آزادی خودشان را داشته
باشند و اگر مایل هستند ،دورادور نگاه کنند .وقتی شما پایه و بنیاد خانهتان را با این درسها بنا کردهاید،
باید فرزندانتان را رها کنید .آنها سرانجام به همان اصل باز خواهند گشت .در این میان ،آنها همیشه آن
اصل را به یاد خواهند داشت .بعد از سن یازده سالگی دیگر نباید در این زمینه آموزشی داده شود؛ به هیچ
وجه نگران این موضوع نباشید .با این وجود برایشان متنهای الهام بخش بفرستید یا زمانی که آنها با
مشکالتشان نزد شما میآیند ،میتوانید به آنها بگویید که بزرگتر از آنچه فکر میکنند هستند و مشکل
رفع خواهد شد .فقط برایشان یک منشأ الهام بخش باشید نه منبع آموزش.
گردآوری شده برای نشریهی پرورش کودکان ،جون ( 2015خرداد )1394

نمیتوانید به فرزندان جوانتان بگویید" :بیا باژان بخوان" و ...آنها باید خودشان راهشان را پیدا
کنند .اما به طور مثال من مرتب کتابهای کنار تختخواب فرزندانم را عوض میکنم .آنچه که
برایشان مفید است را کنار تخت میگذارم .زمانی که برای تعطیالت پیش ما میآیند ،اگر قسمتشان
باشد کتاب را میخوانند ،اگر هم نخوانند حتماً به دردشان نمیخورده است .شما هم میتوانید به
طور اتفاقی آنچه را که فكر میکنید برای فرزندانتان مفید است ،در گوشه و کنار خانه بگذارید.
ساتیام ،از کتاب "در حضور"
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یک طرز برخورد صلح آمیز

با فرزندان ،برخوردی است که از ذهن نباشد .در

جایگاه پدر و مادر ،یک رویکردِ صلح آمیز از ذهن نمیآید! برخوردی که از ذهن نیاید ،همیشه موفقیت
آمیز است و هرگز شکست نمیخورد .قانون آفرینش ،عشق و صلح است و قانون ذهنِ آلوده ،کوشش و
جنگ است .تا وقتی به قانون اصلی آفرینش که صلح و عشق است بازنگردیم ،همواره در حال برطرف
کردن موانع و ایجاد موانعِ دیگری هستیم و
این روند همیشه و همیشه ادامه دارد.
وقتی ما هشیار باشیم ،درک خواهیم کرد
که باید عشق بورزیم.
عشق چیست؟

پذیرش است.

عشق

ورزیدن گفتن" :من عاشقت هستم" نیست.
وقتی من شما را قبول کرده و بپذیرم ،شما
را آزاد کردهام.
من فکر نمیکنم هیچ وقت از فرزندانم
انتقاد کرده باشم ولی برای آن که
زندگیشان را بهتر کنم از زندگی خودم
برایشان مثال میزنم .این تفاوتِ بین درک
کردن فرزندانتان و انتظار داشتن از
آنهاست .انتظار داشتن از فرزندان ،آنها
را مجبور به اراده کردن میکند و این یک
برنامهریزی برای شکست است.

انتظار

داشتن از ذهن میآید و آرامش بخش
نیست .وقتی من در موقعیتی از شما توقع رفتار و برخورد خاصی را داشته باشم ،صلح و آرامشتان را بر
هم میزنم اما اگر برایتان تعریف کنم زمانی که در زندگیِ خودم چنین اتفاقی افتاد ،چگونه با آن برخورد
کردم ،شما بیشتر قبول میکنید زیرا در این صورت من به شما درک میدهم و شما به من درک
میدهید .به یاد دارم هر روز به فرزندانم میگفتم اتاقشان را تمیز کنند اما صحبتهای من هیچ وقت
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مؤثر نبود .من روزی دو یا سه بار این موضوع را به آنها تذکر میدادم اما صحبتهای من هیچ گونه
تأثیری بر روی آنها نداشت ،زیرا برخورد من یک برخورد صلح آمیز نبود .هیچ وقت از فرزندانتان ایراد
نگیرید ،به جای این کار اگر خودتان در آن زمینه موفق بودهاید به آنها بگویید در زندگی خودتان چه
راهکاری برایتان مؤثر بوده است .انتظار داشتن از بچهها و انتقاد کردن از آنها هرگز روش موفقی نبوده؛
هرگز موفق نبوده! ولی همچنان همهی مردم این کار را انجام میدهند؛ چنین رویکردی مانند یک اعتیاد
است .این تجربهی من به عنوان یک مادر و یک راهنما بوده است.
من نمیگویم پدر و مادر نباید نقش خود را بازی کنند اما اگر میخواهید موفق شوید و به هدفتان
برسید ،به جای آن که ذهن آنها را به طرف خودتان بکشید ،قلبشان را به طرف خودتان بکشید.
جوانانی که نزد من میآیند ،نقاط ضعف زیادی دارند اما من با درکی که به ضعفهای آنها میدهم ،در
حالی که اهمیتی برای ضعفهایشان قائل نیستم ،آنها نقطه ضعفهایشان را رها میکنند .اجتماع به
بچهها میگوید" :تو این یا آن هستی" اما من به آنها میگویم" :من تو را میپذیرم .حال ببین من چه
هدیهای برایت دارم".
من همیشه میگویم که والدین باید فرزندانشان را تربیت کنند اما تربیت کردن ،حل کردن مشکل
نیست بلکه رفع کردن مشکل است .بله ،شما باید فرزندانتان را تربیت کنید اما زمانی میرسد که شما
باید این درک را داشته باشید که باالترین فرم عشق ،درک است نه اجبار .برای هر کسی در این دنیا
درک مؤثرتر از زور و اجبار است ،حتی مجرمها ،تروریستها ،حیوانات و اشیاء .این طرز برخورد بهتر از
هر برخورد دیگری است ،و البته موفقیت آمیز است .اگر این شیوه برای بار اول مؤثر نبود آن قدر
تکرارش کنید تا در آنها نفوذ کند.
ساتیام ،مکالمهی خصوصی 4 ،آگوست  13( 2015مرداد )1394
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آرزوی ساتیام برای همهی بچهها
امیدوارم رحمت این چند روزی که در این ریتریت بودیم به بچههای ما ،نوههای ما و نسل آینده منتقل
شود .تنها آرزوی من این است که هم آغوشی ما در این چند روز برای کودکانمان آیندهی بهتری فراهم
کند؛ برای همهی کودکان .امیدوارم قلب هر بچهای خوشحال باشد .امیدوارم تا قبل از دیدن این اتفاق
این دنیا را ترک نکنم .جوانها آتیهی ما هستند .امیدوارم آنها را بپذیرید و در آغوش بگیرید.
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امیدوارم به آن ها قدرت و شجاعت بدهید .امیدوارم هر کدام از شما من را با انجام دادن این کار
خوشحال کنید .امیدورام همهی دنیا خوشحال باشند.
خودشناسی جای خودش را دارد اما هنوز دیدن چهرههای غمگین مرا ناراحت میکند .به من کمک
کنید ،از همهی شما میخواهم ،از تک تکتان میخواهم ،به من کمک کنید و پیغام بابا را ببرید و به
بچهها بگویید که چه کسی هستند .برای آنها الگو باشید .قلب آنها را با قلب مادر تغذیه کنید .به
آنها بیتوجهی نکنید ،آنها را فراموش نکنید؛ بچهها آتیه ی ما هستند .هر کاری که کردم و هر کاری که
نکردم برای بچهها بوده است.
قلب مادر باشید ،به جوانها آن چیزی را که الزم دارند بدهید ،یعنی درک بدهید ،عشق بدهید ولی
بیشتر از عشق به آنها پذیرش بدهید .بچهها فراموش شده نیستند ،آنها را گمشده حساب نکنید ،هیچ
وجودی گمشده نیست .سست نشوید ،امیدتان را برای هیچ کس از دست ندهید؛ تنها کار شما این است
که به آنها درک بدهید .به دنبالشان نروید ولی وقتی که در دامانتان قرار میگیرند ،آنها را نادیده
نگیرید .از خانه ی خودتان شروع کنید و مطمئن شوید که کودکانتان تغذیه میشوند و میدانند چه
کسی هستند .حتی اگر مقاومت میکنند ،به تکرار کردن آنچه آنها حقیقتاً هستند ادامه دهید .به
تمرین حضور ِهمه جا حاضر ِ خداوند (مدیتیشن حضور) ادامه دهید ،به بودن و همنشینی با "آن" ادامه
دهید .فقط با انتقالِ رحمت و فیض الهی به دیگران است که رحمت الهی را به خود جلب میکنید.
رحمت الهی را باید گسترش داد؛ نمیتوان آن را فقط برای خود نگهداشت.
ما اینجا تنها نیستیم ،ما در اینجا به عنوان یک هستیم ،یک عشق و یک درک .خوب گوش دهید ،درک،
بسیار مهم تر از عشق است .به من اعتماد کنید .الزم نیست فرزندانتان را در آغوش بگیرید! به آنها
درک بدهید و بعد آنها شما را درک خواهند کرد.
ساتیام ،ریتریت قلب مادر ،رینو ،اُکتبر  = 2010مهر 1389
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"اگر من یک مادر باشم ،من باید برای همیشه یک مادر باشم .اگر کسی فرزند من
است ،باید برای همیشه فرزند من بماند .چطور ممکن است از من بخواهید باور کنم که
همهی اطرافیان ما که تنها برای مدتی در کنار ما هستند ،حقیقیاند؟ غیر ممکن است!
نمیتواند این گونه باشد .امکان ندارد".
ساتیام ،گفتگوی خصوصی 10 ،ژانویه  20( 2015دی )1393

ساتیام این متن را بیشتر توضیح میدهند :عشق به صورتِ مادر میآید ،نه مادر به صورت عشق.
عشق به صورت مادر است نه مادر به صورت عشق .مادر ،عشق ندارد بلکه عشق درونش مادر
دارد .مادر بودن نقشی است که عشق بازی میکند ،نه نقشی که مادر بازی میکند .فقط عشق
حقیقی است؛ نقشهایی که عشق بازی میکند ،موقتی است .عشق زیربنا است .وقتی عشق
نقش بازی کند آیا نقش حقیقی است یا آن کسی که نقش را بازی میکند؟ آیا هنرپیشهای که
در سینما نقش بازی میکند حقیقی است یا نقشش؟ هنرپیشه است که به نقش ،آفرینش
میدهد .نقش وجود ندارد ،تنها ایفا کنندهی نقش وجود دارد ،به همین دلیل غیر ممکن است،
به همین دلیل نمیتواند حقیقی باشد .مشکل این است که ما مادر را حقیقی میکنیم ،بچه را
حقیقی میکنیم و عشق را فرعی .آن وقت میگوییم چرا موقتی است!؟
جلسهی ماهیانهی بنیاد سحرگاه الهیت 3 ،اسفند  22( 1393فبریه )2015
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ساتیام جان خواهش میکنیم پیامی برای بچهها بدهید.
ساتیام چند ثانیه مکث میکنند و سپس میگویند :تو خدایی ،..تو خدایی ،..تو خدایی...
از کتاب کنفرانس با ایران

