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 پاک و خالص است. ها هذهن بچ

با آن تصویری از  که مادر استی یک سنگ مرمر سفید برای پدر و ا  ههر بچ

مام ت در ودش می که به آن کمک است یا  هغنچ  شکل دهند. را خداوند

 کردن برای تقدیم رزشمندیا ی هتا هدی شکوفا شود اش شکوه و عظمت الهی

 .شود به خداوند
سای مرکز تعلیم و تربیِت ساتیا ی هبابا، نشری ساتیاسای

1
 

                                              
1  Us.sathyasai.org 
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 الهامی از انزنین
 

 .با ما رد وورد رپورش کودکان سخن بگودیی  سوال هجده :

کار  "خود" فرزندانتان  گسترش آگاهیبا  را زبرگ کنید، بقیه امر آسان است.  ووقعی هک شما حقیقت را ردک کنید رمز آن رب شما آش

ی تالی شده رب طبق مسیر و رلشان شیپ خواهند رفت و رد سطح  آانن رد این نماانشیهمخواهد شد.  نگران نونهاالن خود نباشید، 

رتین نکته ردک  رزید و آانن را تشویق کنید.  مه انمتالی همیشه خالص و پاک هستند.  کار شما فقط این باشد هک هب آانن عشق بو

داقل سعی دارید هک باشید.  کودکان رد واقع کودک دنتسین ست، همان گوهن هک از "حقیقت" خود آگاه هستید و یا حاه آن"حقیقت" 

است ویی ات وقتی هک رد جسمشان هستند شما  شما دنتسین و هن لزومی ربای تعلقاهی  کوچک است.  آانن بچه اه آنبلکه فقط جس  

گ اهی خود نیز عشق بورزید. این  انگی هب بچهاین شانس را دارید هک نقش خود را اجرا کنید و همان گوهن هک آگاهی از "خود" دارید، با همان ی

گانگی راهیی و آزادیست. اه نآ رتین و تنها مسئولیتی است هک شما احتیاج دارید رد وورد  مه  احساس کنید.  فقط بدانید هک رد ی



 3 "هنر زندگی"کودکان با روش  پرورش 



  1394ی مرداد ماه نشریه 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال آگاه شدن از بازار  من ی هنو ینم کهب می.  من استسفید  ی ههمان صفح ودش میوقتی نوزاد متولد 

کار آمده است.  دو روز پیش از آن که متولد شود با پدرش  همیناما برایش دلسوزی ندارم زیرا برای  ،است

یک قاب  بود،رای کودکی که هنوز متولد نشده او ب بودم.  من بهکالیفرنیا  شهر در یوگانانداسوامی مرکز در 

 پسرمسفید بود.  من به  ی هکه هیچ عکسی در آن وجود نداشت.  فقط یک صفح عکس خالی هدیه دادم

را در اتاقش بگذار تا  خالی ست، سعی کن که تمیز نگهش داری.  این قاِبتو فرزندسفید  ی هگفتم این صفح

دارم".   ا تمیز نگهر م که چگونه آناند میبه من گفت: "مامان من ن پسرم بتوانی هر روز آن را ببینی.  روز بعد

" این است که الهیتش را شتندا منظور من از "تمیز نگه گفتم این کار با کلمات امکان پذیر نیست. به او 

 وانیم برای فرزندانمان انجام دهیم.ت میما هر یک از ببین.  این تمام کاریست که 

ورد، مادر خ میوقتی بچه غذا  ود. ش میناسد، مادر خوشحال ش میخوب گوش دهید.  وقتی بچه مادر را 

مادر  ،واند راه برودت میند و سپس ک میود.  وقتی بچه به موقع چهار دست و پا حرکت ش میخوشحال 

هایی آمده است.  کار ما دارد.  بچه برای انجام چنین کار طور ادامه ود و این داستان همینش میخوشحال 
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پایش را در بازار  ،م مادر بیرون آمداین نیست که بچه را از رفتن به بازار متوقف کنیم.  او وقتی از رح

این حتی اگر  درا در نور ببینی ها آنوقتی  د،اتصالی داری انفرزندتبا  است اما بدانید هر کدام از شماگذاشته 

 دانجام دهی دوانیت می شمایرند.  این تنها کاری است که گ میرحمت شما از تشخیص  ها آن، موضوع را ندانند

انجام  ها آناین کار را برای  دوانیت مین نداده باشید این حقیقت را تا حدی تشخیص انتا وقتی که خودت اما

 .ددهی

 (1393مرداد  27) 2014آگوست  18خصوصی،  ی همکالمساتیام، 
 

 .این است که سکوت کنیم نوزادِ تازه متولد شده بهترین روش برای خوش آمد گفتن به یک

 (1393مرداد  12) 2014آگوست  3بنیاد سحرگاه الهیت،  ی هماهیان ی هساتیام، جلس

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دار  با محبت، با عشق بچه ی هوانید در بازار داشته باشید این است که یک خانوادت میکه  ایبهترین سناریو
 ی هاز اولین لحظ ید،آ میی به دنیا ا  هی در خانوادا  هاست که وقتی بچ و زیبا اما چقدر کمیاب ،شوند

 هد، کسی به او بگوید:د میشد و اولین گریه را سر ک میحضورش در بازار، وقتی اولین نفس را 

 ."چه کسی هستی واقعاً انم تود میناسم، من ش میمن تو را "

 (1390)بهمن  2012ساتیام، ریتریت بدون نام، رینو، فوریه 
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 اولویت اصلی
 مادرپدر و 

خیلی مهم و ضروری است که نه تنها در خانه به 

ی دلپذیر و گرم برای ا  هانفرزندانمان غذا بدهیم و خ

 درون سکوت ،"خانه" از منظوروند.  ش میبه سوی رفتن به "خانه" رهنمود  ها آنبلکه مطمئن شویم  یا کنیمهم ها آن

ست.  ما به عنوان کسانی که عالقه به رهایی و ها آنموقتی  ی ه، خانها آنفیزیکی  ی هخان . است قلب ی هناحی در

نم و ک میبیشتر از بزرگساالن توجه  ها هبه بچ، باید توجه بسیار زیادی به فرزندانمان داشته باشیم.  من یمآزادی دار

 ها آنرا به "خانه" بازگردانیم.   ها آنند تا ا  هبه ما تکیه کرد ها هبرای این که بچ  انند.  چرا؟د میهمه این موضوع را 

بنابراین وقتی کودک نیاز   ما در این زندگی هستند.اولویت اصلی  ها آنواهند وقتشان را در اینجا تلف کنند.  خ مین

به یادگیری دارد، او را تغذیه کنید اما به او غذایی بدهیدکه باعث گسترش او شود، نه محدودیت او.  حتی وقتی در 

هید که ترستان را به او د میبه روشی این کار را انجام  هید، مطمئن شویدد میهشدار کودکتان  بهمورد چیزی 

راهنمایی و  اان را بتاول باید سکوت خود شماپس در این صورت بهترین راه برخورد چیست؟    نید.ک میمنتقل ن

؛ نه با زور بلکه با نیدک میرا تغذیه  انتیها هبچسکوت این  با که دبعد مطمئن شوی . دان پیدا کنیت هدایِت گوروی

 به و بیاموزید ها آن به عادت یک عنوان به را نشستن باید شما هستند کوچک ها آن وقتی داابت در چه اگرعمل.  

 و بنشینید منظم طور به خودتان شما شدند، بزرگ وقتی آن، از بعد اما ،باشند ساکت چگونه بدهید یاد ها آن

 .نشینند می شما کنار و یندآ می شما پیش شان بچگی عادت اساس بر ها آن ،کنید مدیتیشن

در این دوره از  را قبل از این که بدنش اوتان بدهید تا فرزند مسیر الهی و معنویت زندگی تان را بهبیشترین توجه

اگر بتوانید این کار را انجام دهید، شما .  ددست آوره درکی ب ترک کند، بتواند در مورد حقیقتش اش زندگی

واند به فرزند شما غذا بدهد.  ممکن است والدین دیگری ت میزیرا هر کسی  یدا  هو کمال انجام داد کارتان را تمام

اما  ،ا برایش فراهم کردید فراهم کنندچه شمند و حتی زندگی بهتری نسبت به آنبتوانند او را به فرزندی قبول کن

وانند به او بدهند، هدایت و راهنمایی برای بازگرداندن او به "خانه" است و این چیزی ت میچیزی که دیگران ن
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و این گونه به  دان بکنیت زندگی ی ه، بلکه باید آن را طریقدفقط با سخنرانی کردن انجام دهی دوانیت میاست که ن

 ما چیست.شکه اولویت زندگی  دنشان دهی ها آن

به ش ا  هبچوقت نداشته باشد، برای  شپول است، برای فرزند ندست آورده باگر پدر خانواده برای این که مشغول 

ه است.  اگر مادر خانواده خان تر از کیفیت به این معنی است که پول خیلی مهماو ای خواهد بود؟  برای  چه معنی

 کاربه این معنی است که من خدمت  به چه معنی است؟ بچههای پخت و پز منزل خیلی مشغول باشد برای با کار

واند برای خودش ت میکسی  هر  !واهد؟خ می کارخدمت فقط یک اما چه کسی ای او نیستمفرزندم هستم اما راهنم

نتان ن آزادی بخش است و چون شما فرزندبنابراین بر روی چیزی تأکید کنید که برایتا ،استخدام کند کارخدمت

 اوتان، این موضوع را به  بندی درست در زندگی  با اولویت ،هر چیز دیگری در این دنیا دوست داریدرا بیشتر از 

 تان را فریب بدهید، شما باید این روش را زندگی کنید.وانید فرزندت میتقل کنید.  شما نمن

 )سکوت درونمان( خانهزمانی را برای رفتن به  ،ینند که ما در میان مشغولیات روزانهب میوقتی کودکان ما 

".  بنابراین ما با این روش داشته باشماین انتخاب را وانم ت میویند: "من هم گ میهیم، با خودشان د میاختصاص 

انند.  ساده لوح د میبیشتر از ما  ،یندآ میکودکانی که در حال حاضر به این دنیا   هیم.د میآموزش  ها آنبه 

نیم که بیش از حد درگیر ک مییادآوری  ها آنما تنها به  ؛هیمد میآموزش  ها آنما چیزی به نباشید و فکر نکنید 

 این دنیا نشوند.

 (1389فروردین  20) 2010آپریل  9بابا در رینو، مرکز سایگزارش ، 2010سایت نازنین، سادهانای مارچ 

 

 

 یرند.گ میاز پدر و مادرشان یاد  ها هبچ

دچار یرند و گ مییاد  ها هباشند، بچوقتی پدر و مادر دائماً در تقالیِ دنیوی 

 شند.ک میفراموشی زجر  "خود"و در این وند ش میفراموشی  "خود"

 ایرانکتاب کنفرانس با ساتیام، از 
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ویید این کار را بکن و یا آن کار را نکن اما نصایح شما گ میوید به فرزندتان ش میدار  قتی بچهو

 .ن استی خودتاها ساساسِ درستی ندارد و بر مبنای تر

یم تا درِک عمیق و ا  هاین است که ما به اینجا آمدویم ش میمتوجه نموضوع بسیار مهمی که ما آن را 

یک مادر، عشقِ بدون  عشق بی قید و شرط را گسترش دهیم.  منظور من از عشق بی قید و شرط برای

 خاطره است.

 است و باید یک الگو باشد. کودک زندگی ی هپای مادر

باید درکی را که تاکنون در مادر 

 داشته باشد.اش نداشته،  زندگی

ترس داشته مادر باید عشقِ بدون 

اما با  باشد؛ بدون فرمان دادن

 .  سفت و سختدیسیپلینِ 

ما با درکمان دوست فرزندانمان 

ن ویم نه آن که همکارشاش می

را  یا  هاحمقان بشویم و همان کار

هند، انجام د میانجام  ها آنکه 

دهیم.  آیا متوجه هستید من چه 

 ویم؟گ می

 خصوصی، ی  ساتیام، مکالمه

 (1391)آذر  2012سپتامبر 
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در نشستن  ها آنواهیم به خ میدر عوض  ،مشِق الهی بدهیم فرزندانمانواهیم به خ میما ن من، ی هدر تجرب

هر شب با   تازه شوند.جا تغذیه شوند و هر روز  وانند از آنت می ها آنی است که ا  هسکوت را بیاموزیم.  سکوت پای

 ها آنهر زمان که برای  یاو قبل از شام ، واند قبل از خوابت می.  این کار یدو یک شمع روشن کن یدبنشین ها آن

فقط  ،نخواهند با شما همکاری کنند ها ه.  این کار پشتکار فراوانی نیاز دارد چون در ابتدا شاید بچباشد بهتر است

شان ارباب بدن و ذهنیادآوری کنید که  ها آن".  به واهیم اینجا بنشینیم و ساکت باشیمخ میما " یید:بگو ها آنبه 

 کمک کند. ها آنممکن است این کار به  د زیرابگذارییک موسیقی مالیم  دوانیت می  هستند.

اگر هر چه زودتر به فرزندانمان سکوت را یاد ندهیم، پیدا کردن آن برایشان غیر ممکن  من متوجه شدم که

قلب،  ید، هر مدیتیشن عمیق و هر گشایِشآ میهر گونه پیوند با خداوند، هر خرِد حقیقی که از درون   ود.ش می

هیم بستگی دارد.  این یک د میان یاد نمبه سکوتی که ما به فرزندا

گذاری بسیار پر سود است زیرا الزم نیست هیچ کار دیگری  سرمایه

 باید این نظم و دیسیپلین را که از ابتدا فقط باید ها آنانجام دهند؛ 

 دارند. ساکت بنشینند، نگه

یا در حین  ،پیش از آن که این تمرین را با فرزندانتان انجام دهید

مدیتیشن یا بعد از آن، برایشان توضیح دهید که چرا این کار را 

این  واهند دلیلخ میخیلی کنجکاو هستند و واقعًا  ها هنید.  بچک می

 به را تمرکزشان ها آن که زمان هروییم گ می ها آنبه   را بدانند. کار

 اگر . نندک می پیدا را شان واقعی" خانه" بیاورند، قلبشان ی هناحی

فیزیکی  ی هحتی اگر خان باشند هداشت سکوت چطور که ندانند ها آن

یک   .بود خواهند خانمان بی شان زندگی در راحتی داشته باشند،

عاشق در  هچگونه عاشق با خود بودن باشد، چگون بگیردبچه باید یاد

به پیش آرام  ست که آراما و این روندی سکوت نشستن باشد

 .ودر می

 در رینو،بابا  مرکز سای ساتیام،

 کالس بالویکا،

 (1392آذر  17) 2013دسامبر  8
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هاهمدیتیشن نور برای بچ
ی که نشستن در مدیتیشن برایش سخت ا  هساتیام با بچ

این نور مثل نور خورشید   نند:ک میاست، مدیتیشن نور 

ند.  ک میخورشید تو را با نوِر خداوند پر  تصور کن . است

دور این نور   ..اجازه بده در این عشق و در این نور آرام بگیری.

تمام دروِن تو از این نوِر الهی پر   ...در بر گرفتهتا دورت را 

این نور در درون   ..این نوِر زیبا تو را احاطه کرده.  ..شده.

فت انگیز الهی آرام بگیرد و ود، در این نوِر شگش میآب شناور  در بدنت که یطور فقط اجازه بده همان  ..توست.

و  ما این نور هستیم!  این نور را به یاد بیاور  ی به یاد بیاور که ما این نور هستیم.ور شود.  با قدردانی و شاد غوطه

.  داشته باشی خودت کنترل بگیری بدنت را درباید یاد  .پر شده.  به یاد بیاور که کل بدنت از این نور در آن بمان

هایت بگو که ساکت باشند.  به پاهایت بگو که ساکت بمانند.  تو ارباب بدنت  ساکت باش.  آرام باش.  به دست

  ..اجازه نده بدنت به تو بگوید باید چه کار کنی.  تو باید به بدنت بگویی چه کار کند.هستی.  تو آن نور هستی.  

به ذهنت بگو ساکت   به بدنت بگو ساکت باشد.  .آرام بگیردبدنت هم  تااینجا بنشین و در این نور اقامت کن 

بدنت را تحت کنترل داشته باش   ..هایت را ببند. شم".  چ...نور ارباب است ..."من ارباب هستم :بگو ها آنباشد.  به 

 ..به نوِر درونت نگاه کن. و در نور اقامت کن. 

هر  کم کم و کم وانی کمت میبا تمرین این ابزار  . از این نور لذت ببر حداقل ارباب ذهن و بدنت باشی وانیت مین اگر

 کار دیگری را انجام دهی!

 (1392آذر  17) 2013دسامبر  8 بابا در رینو، کالس بالویکا، مرکز سای

در نور من "ید: ینید هرازگاهی با خودتان بگوک میوید و بازی د میهمین طور که 

هستم.  من در نور هستم.  نور در اطراف من است.  من به جز نور هیچ چیز دیگری نیستم.  نور 

.  بدانید که هر زمان به یاد بیاورید در نور هستید، آن نور از شما محافظت "محافظ من است

ا دانستن این حقیقت باعث ند امک می.  البته این نور همیشه از شما مواظبت ندک می

 ود.ش میتان  الیخوشح
 (2015جون  22) 1394تیر  1هفتگی بنیاد سحرگاه الهیت،  ی هساتیام، جلس
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 بورز، عشق

 نکن خدمت
 

 

من بسیار  ،نوپا بودند مزمانی که فرزندان  ناختم.ش میرا که به بابا بسیار نزدیک بود آقایی من   ساتیام:

رسیدگی کنم.  در  ها آنبه خوبی به  موانت مین ردمک می احساس . بودم ها آننگران و همیشه جوان بودم 

من با این حساب خوار بودیم و فرزندانم به گندم آلرژی داشتند و  گیاهبه طور سفت و سخت آن زمان ما 

شب که دیگر واقعًا به ستوه آمده بودم  یک  کنم. چه برایشان بپزم و بایدوانم ت میانستم چه چیزی د مین

و  هستمخسته  ،م خدمت کنما  هبه آن آقا تلفن کردم و گفتم من از این که تا این اندازه باید به خانواد

ت؟"  گفتم بله.  او از من پرسید: "چرا به ا  هبه خانواد کردن خدمتاز واهم بمیرم.  آن آقا پرسید: "خ می

دارم.  او گفت: "فقط  فرزندنی؟"  من گفتم منظورت از این سوال چیست، من دو ک میت خدمت ا  هخانواد

ت خدمت کنی، الزم نیست به هیچ کس خدمت ا  هعشق بورز؛ فقط همین.  الزم نیست به خانواد ها آنبه 

 یمهاکار تمامدر آن زمان من حرف او را درک کردم.  منظور او این بود که من   ."کنی.  فقط عشق بورز
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 بعدی ما ی هوعدغذای : "ردم.  نگرانی از این کهک میادم بلکه با نارضایتی و نگرانی د میبا عشق انجام ن را

 ها آنو...  وقتی او به من گفت به  "؟چیستدر مورد این غذا  ما  هخانواد ؟  عکس العملخواهد بودچه 

ردم بلکه عشق ک میخدمت ن، من آرامش پیدا کردم.  آن زمان من دیگر معشق بدهفقط  و مخدمت نکن

 من تبدیل به خدمت شد.

.  همیشه یدباششان بیشتر پذیرایو  یدبده عشق ها آنبیشتر به  د،ویش می انکه نگران فرزندت زمانهر 

انجام دادن فقط اتفاق .  ما انجام دهنده نیستیمنهایتًا  ید زیرارا با این فکر جایگزین کن یتانها ینگران

 .هیچ کس انجام دهنده نیست ،فتدا می

 (1393خرداد  28) 2014جون  18خصوصی،  ی هقسمتی از یک مکالم

 

 

 

 

عشق بورزید.  عشق نباید زری بار مسئولیت گ  شود.  مسئولیت پذریی نباید جایگزین عشق شود.  هب فرزندانتان 

شی .  وقتی شما همیشه ک  میاین دو متفاوت هستند.  وقتی ما زبرگ کردن بچه را مانند وظیفه اناام دهی  زجر 

 نگران باشید و بخواهید سر ساعت هب کودکتان خدمت کنید زجر خواهید کشید.
 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشرییام، سات
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من خیلی در مورد فرزندانم سختگیر بودم.  

وانستند در خانه ت میی من اصاًل نها هبچ

من در دروغ بگویند.   یا حرف زشت بزنند و

ها با نرمی و  این مورد به هیچ وجه با آن

دروغ م زیرا اگر بچه ردک میلطافت برخورد ن

بگیرد و شما این موضوع را نادیده گفتن را یاد

ها حقیقت را  بگیرید، بعدًا وقتی راهنما به آن

درک وانند ارزش آن را ت میها ن بگوید، آن

ها با حقیقت در هماهنگی نخواهند  .  آنکنند

ها درست و  اما پیش از آن که به آن  بود.

ها نشان  را به آن اند پذیرشتیغلط را یاد بده

یار مهم است زیرا باعث می د.  این بسیده

گوش دهند.   شماها به حرف  شود آن

چه چیزی  دها بگویی فقط به آن دوانیت مین

ها  زیرا آن ،رست و چه چیزی غلط استد

کند،  می: "مادر ما قدیمی فکر خواهند گفت

داند در مورد چه چیزی صحبت  او نمی

ند، او به جای من نیست و اصاًل نمی ک می

قرار است".  اما زمانی که به  قضیه از چه داند

ها نزد  ، آنددهیبها درک بی قید و شرط  آن

گوش  دنیز مییی که ها حرفو به  شما آمده

 .خواهند داد

 ی خصوصی، مکالمه ساتیام،

 (1393مرداد  27) 2014آگوست  18
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 سوال و جواب در مورد پرورش خردساالن )از نوزادی تا پایان شش سالگی(:

ی است که در موردش سوال ا  همربوط به همان بچ ،ندهد میها  به هر یک از سوال ساتیام جوابی که
در مورد  ،ندهد میو راه حلی هم که  نندک میبه طور خاص در مورد همان بچه صحبت  ایشانپرسیده شده.  

اگر  ؛بگیرنددر پیش ها هم باید ت.  این شیوه ایست که پدر و مادردیگر متفاوت اس ی هی با بچا  ههر بچ
 شان به یک شکل برخورد کنند.ند با هر دو فرزندوانت میدو فرزند دارند، ن ها آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف تربیت کردن
 ما از چه زمانی باید تربیت کردن او را شروع کنیم؟ . است هفرزند ما یازده ماه  سوال:

ی نیست.  تربیت گیرکنید.  تربیت کردن به معنای سخت وانید از همین حاال شروعت میشما   ساتیام:

وید؟  تربیت کردن به معنای از بین ش میهای ذهن کودک است.  آیا متوجه تفاوت کردن شکستن تکرار

هاِی فتارر عنی این است که به او نشان دهیدکودک نیست؛ بلکه به م ی هبردن جاه طلبی و یا قدرت اراد

 .ندبرای او مفید نیست تکراری

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری
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 ایمان کودک
 آموخته بودساله بود، م سه ا  هوقتی نو  سوال:

خداوند همه جا حاضر است و با او زندگی 

ما  ند و بهترین دوستش است.  یک روزک می

دیم و من به او گفتم ز میی قدم ا  هکنار رودخان

 :فتی.  او جواب دادیباش در رودخانه نمراقب 

و بهترین  من استچون خداوند در درون "

من ند و ک میمراقبت  مناست، از  من دوست

انستم چه باید به او د می.  من ن"مفتا مین

ممکن است ما را راهنمایی کنید که در ، بگویم

 چنین مواقعی چه باید بکنیم؟

خاص، باید دقت  ی هدر مورد این بچ  ساتیام:

 ی متناقض نزنی.ها حرفبه او کنی و 

وانی به او هشدار بدهی زیرا او خیلی باهوش است.  باید اجازه بدهی او بر اساس ایمانش پیش ت میتو ن

 و هم آمادگی زیادی برای گرفتن داشته، ی زیادی گرفتهها سدرهم این بچه  برود، همین و بس؛ زیرا

ند" واقعًا به این حرف ایمان دارد، بنابراین در مورد او ک میوید: "خداوند از من مراقبت گ میاو وقتی 

ای متفاوت است.  شخص دیگری همین سوال را در  در مورد هر بچه  نگران نباش و سکوت اختیار کن.

 از من پرسید و جواب من متفاوت بود. فرزندشمورد 

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 ترس
من از سگ و از  ی ه؟  برای مثال فرزند پنج سالکنیمدر مقابل ترس فرزندانمان چه برخوردی   سوال:

برای شجاع شدن  بگویید ترس یک فرصت ها هبه بچ وییدگ میشما م ا  هتفاع وحشت دارد.  من شنیدار

اگر این مسئولیِت من است لطفًا بگویید  است اما من مطمئن نیستم او بتواند این موضوع را درک کند. 

 وانم به او کمک کنم تا بر ترسش غلبه کند.ت میچطور 
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ید.  آ میگذشته، با ترسی به دنیا  یها یزندگ یها ستر ی هش از تجربا  ههر انسانی به دلیل خاطر  ساتیام:

العمل نشان بدهی.   م باشد نسبت به آن بالفاصله عکسعادی نیست که الزبنابراین ترس یک موضوع غیر

در این   وند.ر میا بزرگ شدِن بچه از بین ی عادی مانند ترس از ارتفاع، در نهایت بها سبیشتر مواقع تر

مورد وسواس به خرج نده اما اگر موقعیتی پیش آمد، به طور مثال با فرزندت در جاِی باریک و بلندی راه 

ینی ب میکه در اطرافت  ییها یینی صحبت کن، از زیبایب میفتی، فقط با او در مورد هر چیزی که ر می

یی مهم نیستند زیرا ها سد چنین تربگو و بعد با هم از باالی بلندی به سمت پایین بدوید.  در واقع وجو

 های تصوری باید فورًا متوقف شود.اما ترسیدن از چیز یرند و ارتفاع ترسناک استگ میاز ها گ واقعًا سگ

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 ی بازی گوشها هبچ
هند، چه عکس العملی باید د میمادرشان گوش نگوش که به حرف پدر و  ی بازیها هدر برابر بچ  :سوال

 نشان دهیم؟

ببینید.  هیچ وقت  ها آنفقط نور الهی را در   ساتیام:

را کوچک نشمارید.  با  ها آنرا کوچک نبینید و  ها هبچ

کوچک می مانند.  هر کاری  ها آنکوچک کردنشان، 

نور  ها آننند، چه خوب و یا چه بد، فقط در ک میکه 

را ببینید.  قبل از این که بخواهید نصیحتشان کنید 

او  در سکوت بنشینید و با خداوند مشورت کنید؛ از

ی رفتار کنید که طور ها آن.  فقط بر روی روحانیتشان تمرکز کنید و آزادشان بگذارید.  با کمک بخواهید

ینید، ب می ها آنهای خوبی که در چیزذارید.  برایشان از گ میفرق  دیگر یها هو بچ ها آن فکر نکنند بین

ولی همان طور که گفتم  یسیپلین داشته باشیددارید در تربیت و رفتار با فرزندانتان د بگویید.  شما وظیفه

 مشورت بگیرید. اوقبل از انجام هر کاری با خداوند صحبت کنید و از 
 

 ز کتاب کنفرانس با ایرانا
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 فرزند مادر است تنها پناه
من آمد و گفت کسی او م پیش ا  هفرزند شش سال یک روز  سوال:

و من به او گفتم برو و به او بگو کار خوبی  زده در زمین بازی را

 برخورد چیست؟ بهترین راِههایی  نکرده است.  در چنین موقعیت

به کالس اول کودک از سن یک سالگی تا وقتی  تنها پناه  ساتیام:

برای کودِک این سنی مسئولیت زیادی است ود، مادر است.  ر می

بگوید کار درستی  ر داده،ی که او را آزاا  هکه از او بخواهیم به بچ

هایی  اند در چنین موقعیتد مینکرده و دیگر این کار را نکند؛ او ن

چگونه باید رفتار کند.  این کار مسئولیت مادر است.  در چنین 

مادر در اگر در برای فرزندش یک الگو باشد.  شرایطی باید رفتار ما

حضور دارد، باید جلو برود و به  افتاده یاتفاقچنین جایی که 

فرزندش بگوید: "بیا به من نشان بده چه کسی این کار را کرده، 

نم و تو ک میویم چه باید بکنی.  من با او صحبت گ میمن به تو 

ی که این کار را کرده است ا  هبه مادر یا بچ م"؛ و بعد برود ونک مینگاه کن و ببین من چگونه با او رفتار 

به این طریق و  "که تو او را اذیت کردی؟کرده کاری آیا فرزند من  عزیزم موضوع چیست؟ بگوید: "

بگیرد و ند با مثالی که برایش بودید، یادوات میبه این ترتیب فرزندتان   .کندتمام  را صلح آمیزموضوع 

اد ه یبه او بگویید: "ب رفت و در موقعیت مشابه قرار گرفت و از شما کمک خواست،وقتی به مدرسه 

انی چه باید بکنی".  در غیر این د میقبل چگونه با این موضوع برخورد کردیم؟  حاال تو  ی هوری دفعآ می

 ست.از بچه، مسئولیت سنگینی برای اورفتار مناسب انتظاِر صورت 

 1389 بهمن 24 = 2011 فوریه 13 الهیت، سحرگاه بنیاد ی هماهیان ی هجلس

 

 مرگ
هنوز هیچ درکی از مرگ ندارند.  نوروز امسال  ها آنمن دو فرزند سه ساله و شش ساله دارم،   سوال:

توضیح  ها آناستم چگونه این موضوع را برای د میهفت سین ما ُمرد و من ن ی هی سفرها ییکی از ماه

 ی این سنی بیان کرد؟ها هوان مرگ را برای بچت میدهم.  چگونه 
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مرگ آشنایی  ی هبه نوعی با اید ها هی متفاوت است.  در این سن برخی از بچا  هدر مورد هر بچ  ساتیام:

بسیار کوتاه است و زمانی  ها یبگو عمِر ماه ها آنهستند، به  تجربه بیی تو خیلی ها هدارند ولی چون بچ

ود وند و بعد به صورت یک موجش میوند و به تمامی نور ر میود، ش میکه کارشان با این زندگی تمام 

ردند.  مردن، مانند عوض کردن لباس است و زمان گ میباز  ،تر از قبل است جدید که بهتر و خوشحال

 ند، این فرصت خوبی است کها  هربه نکردی تو هنوز خشونت دنیا را تجها هجشن گرفتن است.  چون بچ

وانید برای ماهی )ُمرده( باژان بخوانید.  هدف ت میاست؛ حتی  یدلپذیررویداِد نشان دهی مرگ  ها آنبه 

درک کنند مرگ یک اتفاق غم انگیز نیست بلکه یک اتفاق خوشایند است.  مرگ  ها آناین است که 

 پایان نیست بلکه تنها عوض کردِن لباس است.

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 به تغذیه توجه کن
ی است که ساتیام جان دختر من مدت  :سوال

نم ک میمن سعی  ،ودش میخیلی زود عصبانی 

ود.  از نظر شما ش میآرام نبا او آرام باشم ولی 

 وانم به او کمک کنم؟ت میطور من چ

ش است.  خیلی ا  هبه دلیل نوع تغذی  ساتیام:

فرزندت باش.  دقت کن، خیلی  ی همراقب تغذی

ش را کامل ا  همراقب باش که حتمًا صبحان

را دار  چای و مواد غذایی کافئین ،بخورد.  ِشکر

و سعی کن پروتئین را از طریق مواد  دار را زیاد کن صرف مواد پروتئیناز غذایش حذف و یا کم کن.  م

 مین کنی.أت ،غذایی که حجم کم ولی ارزش غذایی باالیی دارند

وانی سر به سرش نگذار یعنی کمی ت میود.  در عین حال تا ش میاین مسئله موقتی است و برطرف 

  و... "وی؟ش مینی؟  چرا عصبانی ک میش را بیشتر کن.  زیاد به فرزندت نگو: "چرا این کار را ا آزادی

 رهایش کن و اجازه بده از این حال بیرون بیاید و تمام شود.

 کتاب کنفرانس با ایراناز 
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 عقل سلیم

فتی، به آن دست نزن دستت ا میویم از بلندی بیا پایین گ میبه فرزندانم مدتی است که وقتی   سوال:

هایی که باید انجام دهند و یا در مورد کار ها آنکه به  وقتیدر همان  ،یی از این قبیلها حرفوزد و س می

دروغی بیش نیست"، در  ها حرفوید: "این گ میهم چیزی در درون من د مینباید انجام دهند تذکر 

 چه باید بکنم؟ یهای چنین موقعیت

چه به آن اعتقاد دارید  است، یتان خطرناکها هچیزی برای بچ این سوال بسیار خوبی است.  اگر  ساتیام:

ند در هد میهشدار  ها هاما موارد بسیار زیادی هستند که پدر و مادر به بچ ،بگویید ها آنبه  ،و چه ندارید

 حالی که هیچ ضرورتی ندارد.

وزد مگر آن که او یک یوگی که حرارت در او تأثیر س میاگر بچه به اجاق گاز دست بزند، دستش 

؛ زد و ُسر بخوردممکن است پایش بلغ ،باشد.  خیلی واضح است که اگر او از جایی باال برود ،ذاردگ مین

ر بروی و وقتی ممکن است تو ُسر نخوری ولی او نه.  در عین حال نباید در این مواقع زود از کوره د

واست از سایبان خ میواهد از هر جایی باال برود او را متوقف کنی.  برای مثال چند روز پیش پسرت خ می

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.

دم اما ش میرو  به رو چنین مشکلیدر گذشته من هم همیشه با 

وقتی بچه به به طور مثال بعضی از مسائل خیلی واضح هستند.  

واند جیغ بزند تا او را از نزدیک ت میمادر  ود،ر میی ا  هسمت صخر

شدن باز دارد؛ البته اگر من در چنین موقعیتی بودم دست فرزندم 

 ادم که چهد میردم و به او نشان ب میصخره  ی هرفتم و به لبگ میرا 

تصمیم بگیرد.  البته  خودش ادمد میبه بچه اجازه ارتفاعی دارد و 

توجه است و زیاد از عقل  بستگی به بچه دارد.  اگر بچه بی این

ند، بیشتر باید به او تأکید کنید.  اما اگر ک میسلیمش استفاده ن

ببینید شرایط چیست و با توجه  ؛، او را نترسانیدودش میه متوجه بچ

 به آن عمل کنید.

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری
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هیچ معلوماتی وجود ندارد و در این زمینه نباید از معلومات هیچ انتظاری  ها هرای بزرگ کردن بچب
را پرورش  ها آناین عشق است که  ،یتان را پرورش دهید.  در حقیقتها هداشته باشید.  فقط بچ

برای بزرگ کردن فرزندانتان برنامه و دستور  بخواهید خودخواهی.  اگر شماهد؛ عشقِ بدون د می
دار  نید که بعد از بچهاگر فکر ک  .راه سختی در پیش خواهید داشت ،را دنبال کنید خودتان العمل خاص

 تا ابد زجر خواهید کشید. ،ندک میتان تغییر ن شدن زندگی
ی ا  هرا در مورد هر بچزی یتان یک نقشه بدهمها هرگ کردن بچوانم به شما برای بزت میمن ن

پدران و مادران کاربرد دارد این است که وقتی برای اکثر ی که برای ا  هولی نکت ،متفاوت است
و حس بینش یرید، گ میبزرگ کردن فرزندان اطالعات زیادی از کتاب، اینترنت و یا افراد مختلف 

بچه باید با حس و درک درونی مادر بزرگ شود.  وقتی  درحالی که شود پنهان میتان  درونی مادرانه
مسدود نسبت به فرزندتان  تان را آن حس و درک درونی نید، کامالًک میاطالعات زیادی جمع 

واند به شما بگوید فرزندتان به چه چیزی احتیاج دارد.  اگر ت میهیچ کس به جز خودتان ن  نید.ک می
چیز  رد.  هیچب میخیلی زمان  فرزندتانهر کاری برای  پرسید انجامدیگران را ب ی ههمیشه نظر و اید

 مادر نیست.تر از حس درونی  با ارزش
که حاضر به شنیدن نصایح هیچ کس نباشید.  اگر کسی به شما  قدر خودرأی نباشید با این وجود آن

تنتان بود آن را بپوشید و اگر نبود آن  ی هنصیحتی کرد، گوش بدهید اگر برایتان مناسب بود و انداز
 این عقل سلیم است.  ندازید.یبرا به دور 

 (1394خرداد  19) 2015جون  9 خصوصی، ی همکالم ساتیام،
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شان را احساس کنند.   ه، کودکان باید صلح و آرامش خانهبعد از یک روز طوالنی که فعالیت زیادی انجام شد

 ود،ش می داده زیادی ی همدرس از خارج های فعالیت ها آن به که کودکانی.  شوند بزرگ آرام محیط در باید کودکان

های  بعد از این که فعالیت را زیادی ساعات باید کودکان.  نندک می پیدا روحی و ذهنی ضعف که هستند ییها هبچ

 خودشان وجود در یعنی بگذراند آرامش و سکوت در را ساعات این و باشند خانه درشان به پایان رسید  روزانه

که فضای آرامی را در خانه بوجود بیاورد، با  باشد این باید ،فرزندانش با ارتباط در مادر هدف ترین بزرگ . دنبغلت

 کوچک یها هبچ البته  تکرار ذکر، گوش دادن به موسیقی آرام، نشستن در سکوت و مدیتیشن کردن با یکدیگر.

 در که بدان و ببند را چشمت کوتاهی مدت برای: "بگویید ها آن به باید فقط و ندارند احتیاج مدیتیشن انجاِم به

 که زمانی تا.  است بچه روح غذای این.  کنند سکوت مادرشان آغوش در بخوانند، شعرباید  ها آن  ."هستی نور

 بدن گاهی است ممکن یعنی.  یدآ مین بوجود تعادل بدن و احساس ذهن، بین نشود داده بچه به روح غذای

 ذکر با را فرزندانتان  .شوند ضعیف احساسی نظر از گاهی یا و شود ضعیف خیلی ذهن گاهی شود، ضعیف خیلی

 به وندش می بیدار خواب از که زمان هر یا و ویدش می جدا فرزندانتان از که زمان هر.  کنید بیدار ذکر با و بخوابانید

 دنیا زیرا شود، یادآوری ها آن به در هر شرایطی باید یادآوری، یادآوری، یادآوری،.  هستند نور در بگویید ها آن

.  بهتر بیشتر چه هر بدهید، روحی غذای ها آن به وانیدت می چه هر  .کنیم عمل آن ضِد باید ما و وردآ می فراموشی

 روح غذای وانیدت می که جایی تا.  هستند شما یها هبچ دارید، تان زندگی در که چیزی ترین مهم نکنید فراموش

 یا و متفرقه یها سکال دنیوی، یها هتغذی از مؤثرتر خیلی روحی ی هتغذی شان زندگی در چون بدهید ها آن به

 کالس از و پیانو کالس به فوتبال کالس از را خود یها هبچ که ناسمش می را مادرهایی من.  است دیگر کارهای

 تغذیه مادر نیست، راننده که مادر.  بچه هم و است مادر خسته هم نتیجه در و رندب می فرانسه کالس به پیانو

 و نزند پیانو بچه ویمگ مین من!  داد؟ یاد ها هبچ به وانت می چیزی چه کارهایی چنین انجام با واقعًا.  است کننده

 بکاریم، را تخم حقیقت باید اول کنیم، دنیایی مسایل از پر را ذهنش که این از قبل ولی نگیرد یاد زبان پنج یا

 .کنیم اضافه را تزئینات بعد

 ایران با کنفرانس کتاب از ساتیام،
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 کجاست "خانه" یدودکانتان نشان دهبه ک

 

فرزندانتان یاد به  ابتدا بهتر است

برای من   کجاست. خانه بدهید که

هم و بعد خودتان به د میشما شرح 

گانه و خیلی ساده برای  زبان بچه

 فرززندانتان توضیح بدهید.

تان را به طرف ابتدا تمرکز و توجه

این قلب، قلب  قلب بیاورید.  ی هناحی

در واقع بیشتر در نیست؛ فیزیکی 

است.  متمایل به راست  سینهمیان 

تمرکزتان را پایین بیاورید و با این 

کار انرژی ذهن هم توجه را دنبال 

فقط   ود.ش میند و بسیار آرام ک می

ما است.   ی هخاند.  این یجا بمان آن

.  وقتی انرژی ماست این مرکز وجود

واهد فرار کند و باال برود و با خ می

احساسات و افکار آمیخته شود، 

 خانهبدون کوشش فقط انرژی را به 

نید که تمرکز ک میدو مرتبه اگر احساس   ..جا باشید. فقط در آن ست. ما ی هخان مکان این  د.یبرگردان

بنشینیم.  این گونه  مان بیشتر خانهبیاورید.  ما باید در  خانهند، بدون کوشش آن را به ک میدارد فرار 

، برگرداندن تمرکز از ذهن به قلب خانهیرد که در قلب به پاهای گورو سجده کند.  آدرس گ میذهن یاد 

 است.
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ویم و ر میانیم، بیشتر به مالقات او د میخداوند خیلی ساده است.  حال که ما آدرس خداوند را آدرِس 

خیلی این گونه   مالقات کنند. مکرر چگونه خداوند را به دفعاتهیم که د میبه فرزندانمان یاد همچنین 

تغذیه کنیم.  خردی که از همنشینی با خداوند در ضمیر آگاهی ما  خانهوانیم خودمان را از ت میزود 

 بمانید... خانه ، بی انتها است.  فقط درودش میجاری 

یم که ا  همستقیم است.  ما عادت کردیک خط خانه  هیم که آدرسد میگونه ما به فرزندانمان یاد  این

گردانیم.  یادمان نرود که مان را به درون و به طرف قلب بازتمرکزمان را به بیرون بدهیم، حاال باید تمرکز

هستم"، با وجودی که  ...ویند: "مامان منگ میبدهیم.  هر وقت که به ما  شان راخانه آدرس ها هبه بچ

 ...منبگویید: " ها آنوانید به ت میدر این موقع نند.  ک میاشاره  شان هخان انند اما دارند به آدرسد مین

من خوب  ...من بد هستم وانیمت میدر این صورت .  "خوِد واقعی تو درست همین جاستیعنی هستم 

نشینیم.  بفراموش کنیم و مقابل پای گورو ساکت رها کرده و را  ...من آن هستم ...من این هستم ...هستم

 بسیار هم ساده است. این کار یعنی مدیتیشن کردن کهبه نظر من 

 (1392آذر  17) 2013دسامبر  8 کالس بالویکا،بابا در رینو،  مرکز سای ساتیام،

 

 اهمیت در سکوت نشستن از دوران کودکی

تان  های زندگی شوید مشغولیت تر می هر چقدر شما بزرگ  گویند: ساتیام خطاب به کودکان می

نکنید، آن زمان کامالً شود، بنابراین اگر اآلن حقیقت را به خودتان یادآوری  بیشتر و بیشتر می

شود وقتی بزرگ شده و از مادرتان جدا شدید، آن را  فراموش خواهید کرد.  تمرین کردن باعث می

و مکان آرامش بشود.  این روند باید از کودکی شروع شود یعنی  "خانه"با خودتان برده و برایتان 

 شود. تر می روع کنید، سختتر ش باید از حاال پرورش داده شود، در غیر این صورت هر چه دیر

 کتاب کنفرانس با ایراناز 
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 مدیتیشن حضور برای کودکان
 ها هیادآوری آن برای بچواهم راجع به موضوعی صحبت کنم که خ می  ویند:گ میساتیام خطاب به مادران و پدارن 

اهمیت زیادی دارد.  مایل هستم راجع به "همه جا حاضر بودن خداوند"، "تمام آگاه بودن خداوند" و "تمام 

گانه و خیلی ساده  هم و بعد خودتان به زبان بچهد میصحبت کنم.  من ابتدا برای شما شرح قدرت بودن خداوند" 

 برای فرززندانتان توضیح بدهید.

مام است، خداوند تهمه جا حاضر خداوند ود، ش میید با این سه جمله حل آ میی که در زندگی پیش ا  ههر مسئل

رسد و من ت میها  ل شنیدم که کودکی گفت بعضی از شببه طور مثا  است.تمام قدرت خداوند  و استآگاه 

ناسم که حداقل یک بار این اتفاق برایش پیش نیامده باشد.  زمانی که چنین مواردی اتفاق افتاد، ش میی را نا  هبچ

"چون خداوند همه چیز است و را انجام دهید و بر روی این جمله تمرکز کنید:  وانید مدیتیشن حضورت میشما 

ترس، شک، تنهایی، دلهره و  وانم از آن جدایی داشته باشم".  این آگاهی و درک،ت میهمه جا هست، پس من ن

مفهوِم این که "خداوند همه چیز و همه جا هست" این است که نه تنها خداوند   ند.ک میاز ذهن پاک  اضطراب را

 ما نیز هست.در درون ماست بلکه در اطراف 
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و غیره، و  نکته، مثاًل درس، مسئله کرده است.  مطلِب خیلی مهمی را فراموششما  ی هبچفرض کنید که حال 

قدرِت عمل و یا درک و فهِم  ندک میاحساس او مجددًا هم فراموش کند.  به محض این که  شایدکه  استنگران 

"چون خداوند دانا به همه چیز است و همه جا هست، بنابراین من  :چیزی را ندارد، جمله دوم را بکار ببرید

 ی هند.  ذهن را آمادک میی فکری را حل ها یناراحت وانم دانایی و حضور نداشته باشم".  این جمله تماِمت مین

 ند.ک میپذیرِش دانایی، قدرت، حضور و... 

تردید دارد و از شروع کاری  شما راجع به موضوعی ی هبچ جمله سوم به این طریق است که هر زمان ی هاستفاد

ی را حل کند، به یاد بیاورید که ا  هند که قدِم بزرگی است و یا شک دارد که چگونه مسئلک میرسد، یعنی فکر ت می

به جای این که به سرما خوردگی قدرت بدهید، بر  شده استخداوند تنها قدرت است.  به طور مثال اگر مریض 

واند بر روی من قدرتی ت می"چون خداوند تمام قدرت است، پس سرما خوردگی ن :روی جمله سوم تعمق کنید

وید گ میود و خداوند ش می، دو قدرت ایجاد می یا هر چیز دیگری قدرت بدهبه سرما خوردگ من اگر.  داشته باشد

هم فقط از آِن  روی یک قدرت که آنبا تعمق کردن .  "که دو قدرت وجود ندارد بلکه فقط یک قدرت وجود دارد

 وند.ش میکم محو  کم ها سهای پوشالی و ترخداوند است، باور

خداوند همه چیز و همه جا هست.  خداوند پس در این صورت با این سه جمله، با این سه حقیقت زندگی کنید:  

 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 مثاًل 

، پس با من تان ناراحت شدید، به این سه حقیقت برگردید و با خود بگویید: "خداوند همه جا هستیها یکالسهم

انم.  خداوند تنها قدرت است، د میاند، پس من هم د میهم هست، پس من جزئی از او هستم.  خداوند همه چیز 

واند به من صدمه بزند".  این حقایق را از ت میواند ناراحتم کند و یا دزد نت میند، پس تاریکی نک میپس به من کمک 

 ، خوشحالی و شادی کند.این حقایقته قلب قبول )باور( کنید تا این که تماِم وجودتان در 

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 از کتاب کنفرانس با ایرانساتیام، 
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 سوال و جواب در مورد پرورش کودکان )از هفت تا یازده سالگی(:
 

 لی عشق و همد
وانیم به فرزندانمان عشق و همدلی را یاد بدهیم؟  ت میچطور   سوال:

 ها آناین خصیصه را به طور ذاتی دارند و بعضی از  ها هبعضی از بچ

 انند.د میهیچ چیز در این زمینه ن

، عشق و همدلی را ها آنشما با دادن عشق و همدلی به   ساتیام:

ی که چنین درکی ندارند ها ههید؛ همین و بس.  به بچد مییادشان 

درک... درک...  نه با  عشق و درک داد؛ ها هباید بیشتر از باقی بچ

وانی چنین کاری را ت میچطور  ،بدی هستی ی هگفتن این که "تو بچ

یی را درک ها همادر، پدر و بستگان باید چنین بچ  انجام دهی!؟"

 کنند، همان طور که من شما را درک کردم.  راه درست این است.

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 وابستگی به فرزند
این وابستگی بر خالف انم که د میچه کنیم که بیش از حد به فرزندانمان وابسته نباشیم؟  من   سوال:

 ها آننم بیشتر و بیشتر به ک میوند من احساس ش میتر  ی ماست اما هر چه فرزندانم بزرگها سدر

 نم.ک میوابستگی پیدا 

همند این است که وابستگی نوعی دخالت است.  در واقع وابستگی، ف میچیزی که مردم ن  ساتیام:

یم است.  تمرکز تیز به موضوعات دنیوی باعث ا  همشغولیت ذهن به موضوعی که به آن وابسته شد

ویم باید از مدام کار انجام دادن برای فرزندتان دست گ میود، به همین دلیل به شما ش میوابستگی 

بردارید، یعنی از این که دائمًا بخواهید فرزندانتان این طور یا آن طور باشند، یا مدام نگران وضعیت 

برای  باشید، دست بردارید.  فقط خونسرد باشید و سخت نگیرید.  شانشدن رخوابیدن و بیدا ،خوردن

 ها ممکن است کمی به شما کمک کند.باشید.  این کاراضطراب نداشته  ،انجام دادن

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری
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 لیف تکاانجام 
انجام دادن وظایفشان مانند  ها هوانیم به بچت میچطور   سوال:

 در این مواقع چه باید کرد؟  تکالیف مدرسه را یاد بدهیم؟

یاد بدهید  ها آنبستگی به بچه دارد.  شما باید به   ساتیام:

واندم و هیچ خ میالبته من درس ن ،که درسشان را بخوانند

وانست من را وادار به درس خواندن کند و ت میدیسیپلینی ن

آن سرنوشت من بود.  در شرایط عادی، کاری که من با 

مدند آ میفرزندانم کردم این بود که وقتی از مدرسه به خانه 

ردند.  ک میفتند و بازی ر میوردند، بعد بیرون خ میعصرانه 

بالفاصله  باید شتند و در این کهگ میرردند و بعد به خانه بک میذهن و هیجانات بدنشان را خالی  ها آن

ادند با عواقب کارشان مواجه د میردند، دیگر هیچ حرفی نبود و اگر انجام نک میانجام تکالیفشان را شروع 

هند، البته چنین د میبه هیچ وجه حرف گوش ن ها هردند.  بعضی از بچک میگوش  ها آندند.  اما ش می

رو شد خودش باید با توجه به موقعیتی  ی با چنین شرایطی روبهتند و اگر کسمواردی بسیار کمیاب هس

 که پیش رو دارد راه حل پیدا کند.

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 تنها برای فرزندان ما نیستاین حقیقت 
یا فقط باید به فرزند خودم وانم به هر کودکی بگویم: "تو نور هستی" ت میمن فرزندی ندارم آیا   سوال:

 این حرف را بزنم؟

ی که به هر یک یها سی خودمان نیست.  هیچ کدام از درها هیادآوری این حقیقت فقط برای بچ  ساتیام:

ما نیست.  چون تو فرزند نداری پس فرصت بیشتری برای  ی هخانواداز ما داده شده تنها برای اعضای 

وانی به همسرت ت میوی داری.  ش میرو  روبه او ا هر کسی که باسهیم شدن این حقیقت با دیگران و ب

ت بگویی؛ لزومی ا  هوانی به همسایت میوی به خودت بگویی، ش میوانی زمانی که از خانه خارج ت میبگویی، 

 ها آنتری به  اطرافیانت، در واقع به طور عمیق ندارد فقط به کودکان گفته شود.  با گفتن این حقیقت به

 ."دارم و تو برای من مهم هستی "من دوستتویی: گ می

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری
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 آگاهی از عواقب کار
انند اشتباه د میکه  را های اشتباهیویند و کارگ میدروغ سالگی  11-7در سنین  ها هبچوقتی   سوال:

 هند، چه عکس العملی باید نشان دهیم؟د میاست انجام 

من در مورد قانون کارما با فرزندانم صحبت   مواجه شوند. با عواقب کارهایشان ها هالزم است بچ  ساتیام:

های دشوار  موقعیترا از مواجه شدن با  ها آنخدا را شکر که این کار را کردم زیرا این کار  و کرده بودم

 ها آن هاِیاما عواقب کار  زیادی محافظت کرد. ی هناخوشایند و آسیب زنندهای  باز داشت و از موقعیت

تر از خوِد کار باشد. واند بزرگت میمتناسب با اشتباهاتشان باشد عواقب کار نباید 
2

 

ردم چون در غیر این صورت زمانی که بزرگ ک مینتایج اعمال با فرزندانم صحبت  ی همن همیشه دربار

ادند ولی د میوند که در کودکی هم انجام ش میهایی که چرا دچار عواقب کار ردندک میتعجب  دندش می

وانیم ت میهایشان فرار کنند؛ ما نوانند از عواقب کارت مین ها آندر بازار آن موقع برایشان پیامدی نداشت.  

بسیار الهی بود و ما  ی هردم، خانک میمدیتیشن قانون دنیا را تغییر دهیم.  با این حال من با فرزندانم 

رد و همین ک میرا تغذیه  ها آنهای زیادی وجود داشت که ربیت کردن خشک و خالی نبود.  چیزفقط ت

 بر روی یک زمیِن محکم استوار باشند. ها آند که ش میباعث 

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 استفاده از وسایل الکترونیکی
وانند با وسائل ت میتا چه حد  ها هبچ  سوال:

الکترونیکی بازی کنند.  آیا باید به طور کلی 

 استفاده کردن از این وسایل را حذف کرد؟

زیرا هر چقدر هم ما  در حد تعادل  ساتیام:

را از چنین وسایلی منع کنیم، در زمانی  ها آن

که کنترلی رویشان نداریم به سمتشان کشیده 

کمک  ها آنوند.  اگر به امور آموزشی ش می

                                              
 نه بیشتر.اند باشد و  اشتباهی که انجام داده کردن کودکان باید متناسب با کار منظور این است که میزان تنبیه و یا تصحیِح  2
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وانند از چنین وسایلی استفاده کنند اما نه بیش از حد، ولی اگر فقط برای سرگرمی است، ت میند، ک می

را برای بازی کردن به بیرون از خانه بفرستید مگر آن که  ها آنبه جای مشغول شدن با چنین وسایلی 

ی آموزشی سرگرم شوند.  ها هتماشا کردن یک فیلم یا دیدن برنام وانند بات میبیمار باشند؛ در این صورت 

ی رو چون زیادهنند و نباید این گونه باشد، ک میبیش از حد از چنین وسایلی استفاده  ها هبچ امروزه اما

 نباید تلفن همراه داشته باشند، همین و بس. ها هاین که بچ ی هاست؛ به اضاف

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 غذا و ورزش
 مفید است؟ ها هچه غذایی برای بدن و ذهن بچ  سوال:

زیرا اگر فضای  ستورند، اتمسفر و فضای خانه اخ میتر از غذایی که  غذای تازه و پاک.  اما مهم  ساتیام:

واند چیزی را تغییر دهد.  ت میهید چون غذا ند می ها آنخانه خوب نباشد، مهم نیست چه غذایی به 

شویق شوند بگیرند که تفریح داشته باشند و باید تکه سکوت داشته باشند.  باید یاد بگیرندید یادبا ها آن

باید  ها هتشویق شوند.  بچ ها آنباید به یادگیری  ها هها مواردی هستند که بچ که سبکبال باشند.  این

ی سالم هستند یها هتلویزیون، کامپیوتر و موبایل سرگرم کنند.  چنین بچبگیرند که خودشان را بدون یاد

از ذهنشان زیاد از حد استفاده  ها آنزیرا بین ذهن، بدن و روحشان تعادل وجود دارد.  بدین ترتیب 

باید فعالیت بدنی داشته باشند.  فعالیت  ها هبچ ی هنخواهند کرد و این یک عادت فوق العاده است.  هم

 امری ضروری است.بدنی 

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری
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 مکرر یادآوری
 ها آنشما در مورد مسائل خودشناسی با فرزندانم صحبت کرده و دائمًا به  ی همن طبق توصی  :سوال

نی"، در ک میرا تکرار  ها حرفویند: "مامان تو دائمًا این گ میوند و ش مینم، اما گاهی خسته ک مییادآوری 

 ؟بکنم ها آناین مواقع باید چه برخوردی با 

نند؛ معنی این حرف چیست؟  ک میتان پرواز  نید، تماِم خانوادهک میهنگامی که شما تمرین   ساتیام:

یراتتان یمتوجه تغتان  بلیغات، فقط تمرین کنید، خانوادههنگامی که شما بدوِن صحبت کردن و ت

صحبت کردن برای عالوه بر این د و به همین دلیل هیچ احتیاجی به صحبت کردن نیست.  نوش می

 د.رب مینم، از بین ز می ها آنیی را که من به ها حرفارزِش  ها هبچ

ابت شود، به همین دلیل برایشان ث ها سواهند این درخ میند و ا  هاز شنیدن حرف خسته شد تو یها هبچ

 ها آن ی هچون حوصل ،جا بنشینید و تمرین کنید م در آنتر باید محیطی را فراهم کنی تا با ههر چه زود

واهند؛ این خ میتر از وظایف کلِی مادری است.  فرزندانت از تو چیزی باال از حرِف بی عمل سر رفته

 خواسته را برایشان برآورده کن.

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 

شان، از مادرشان و یا از مادر بزرگشان یاد بگیرند  ند که از همسایها  هعادت کرد ها انمتاسفأنه انس
ند.  ا  هتربیت فرزندانشان نداشت برایهم خود آگاهی کافی  ها آنکه چطور مادر باشند، در حالی که 

به  قباشیم.  زمانی که ما درکِ عمیواهیم بیاموزیم که چطور مادر واقعی خ میاما حاال ما 
 .نندک میتغییر  ها آنهیم، د مین فرزندانما

و یا به عنوان مجازات  د، تنبیه بدنی بکنیدناسزا بگویی ها آناگر به  :این مطلب را فراموش نکنید
درک عمیق  ها آنو به  د، صحبت کنیدبنشینی ها آنند ولی اگر با ک می، چیزی تغییر ندحبسشان کنی

 وند.ش میکه به طور کلی دگرگون خواهند شد یعنی از این رو به آن رو  دینیب می، دبدهی

کتاب کنفرانس با ایراناز ساتیام، 
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به تنهایی  با فرزندانت  ویند:گ میمادری  به ساتیام خطاب
ها با  با هم درد و دل کنید.  بعضی وقت وقت صرف کن. 

چه "بپرس:  ها آننشینید و صحبت کنید.  مثالً از هم ب

با این کار  و...  "هدد میشادی  شماهایی به  موقعیت
نیم که ک میرا بیشتر بشناسی.  ما تصور  تانوانی فرزندت می
ناسیم اما واقعاً این طور نیست.  ش مییمان را ها هبچ

من "بگویی مثالً بگویی:  انوانی از خودت برایشت می
ینم.  من خداوند را در فالن ب میآرامشم را در فالن چیز 

خداوند را در شما چگونه است؟   شماینم.  برای ب میچیز 

و این کار را بدون این که بخواهید یکدیگر را   "؟دینیب میچه 
ط به هم گوش دهید و نسبت هدایت کنید انجام دهید.  فق

 هید هیچ قضاوتی نداشته باشید.د میهایی که  به جواب

 وانیم روابطمان را از مادر و فرزند بودنِت میاین گونه ما 
تر  است، کمی عمیقیمان ها سحاتوماتیک که بر اساس 

رستد و پ میش را انمادر به طور خودکار فرزند چونببریم.  
ند اما هیچ ک می ها آناش را برای راحتی و رفاه  تمام سعی

ترین  چه چیزی بزرگ"رسد که پ میش نانقت از فرزندو

از شما "یا این که  "هد؟د می شماراحتی و خوشحالی را به 

چنین سواالتِ پیش پا پرسیدن   "؟دواهیخ میچه  انمادرت
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رد.  به یاد دارم من ب میتری  بین مادر و فرزند را به سطح عمیقند و روابط ک میها را باز ی درا  هافتاد
چیزی را که ردم و در عین حال هر ک میاین گونه صحبت  ها آنردم با ب میمدرسه وقتی فرزندانم را به 

فتم.  به مدت پنج سال هر روز صبح کار من این گ مییاد بدهم، در قالب داستان  ها آنواستم به خ می
مختلف برایشان تعریف کنم و هر آموزشی را که بود که در راه مدرسه داستان پسری را با اتفاقات 

فتم و گ مین ها آنانجام دهند، مستقیماً به  ها آنواستم خ میبدهم و یا هر کاری را که  ها آنواستم به خ می
که به  را د مطالبیش میادم.  این کار باعث د میبرایشان توضیح را الزم بود  در غالب پسر داستان، آنچه

خیلی  فقطردم بلکه ک میامر و نهی ن ها آناز یادشان نرود چون با این کار به  ،م بگویمستواخ می ها آن
ردم.  پسر داستان من، شهری را در زیر آب کشف کرده بود که ک میداستان یک پسر بچه را بازگو  ساده

داشته است.  به اشاره به عمق  ،آبهمم که شهر زیر ف میهیچ کس از وجود آن خبر نداشت و حال 
 ت تعریف کن.انبرای فرزند به صورت داستان ،باید را آنچههمین صورت تو نیز 

 (2015جون  22) 1394تیر  1هفتگی بنیاد سحرگاه الهیت  ی هجلس

 

   

و یا ممکن رب خواهد خورد اه  نآ آمادگی ندارند، یا هب  دینشنش ربای  چیه وقت از گفتن حقیقت هب فرزندانتان نترسید و خاالت نکشید.  فکر نکنید هک

 اداهم دهید اما هن با زور.را نکنید.  هب کاراتن راه فک ن عصبانی شوند؛ چیه یک از ای  است

 (1390)بهمن  2012ساتیام، ریتریت بدون نام، رینو، فوریه 
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مادر هیچ   .ستهاتر  از بزرگ بیشتربسیار  همیت کودکانا
به قدر کافی  ها آن  .ش سهیم شودا  هبا بچ زجرش را نباید گاه

 ها آندر دنیا درد و رنج خواهند کشید؛ خانه باید برای 
 بچه باید در آرامش باشد کانون زندگی.  مکانی امن باشد

کاری است که من  .  اینشندک میحتی اگر پدر و مادر زجر 
 ی هاین وظیف  .آرامش داشته باشددر خانه بچه باید   .کردم

ی ا  هین خانوادنکه چبودید ی ا  هاگر بچ.  پدر و مادر است
ی ا  هین خانوادنبرای خودتان چ ، حاال که بزرگ شدیدنداشتید
انستند د میمادرتان نو مطمئن باشید که پدر .  بسازید

در این پس در این صورت چگونه برایتان آرامش ایجاد کنند 
خودتان، خودتان را اصالح فقط   .بحث نکنید ها آنمورد با 

مسئول در آرامش بزرگ نشدند، حاال که  کسانی  کنید.
خودشان هستند و آرامش و آزادی  کردن و ایجادتصحیح 

به هیچ کوچک دارند و در این راه هستند فرزند که  کسانی
وجه اجازه ندارند برای فرزندانشان زندگی ناآرام ایجاد کنند، 

 در غیر این صورت خودخواه هستند.

واهد گریه کند، باید گریه کردنش در خ میحتی اگر مادر 
: ویندگ میهایی که ها و پدرمادر با منتنهایی خودش باشد.  

، به هیچ وجه هم عقیده "ما باید حقیقت را بداند ی هبچ"
بیش دروغی  ،بدبختی یِها هگری  کدام حقیقت؟  نیستم.

من   !چقدر زیبا؛ ودش میآرامش خودمان  نیم،ک میایجاد  فرزندانمانآرامشی که برای  نیستند. 
فتم و همین گ مییم چیزی نها هاز نظر بدنی ضعیف و بیمار بودم، هرگز در این زمینه به بچوقتی که 

چیزی در این مورد  ها آنواستم خ میبودم و ن فرزندانمبا  د، زیرا همیشهش میباعثِ قدرت من 
 .را فراموش کنمو مشکالتم خودم  که دش میباعث  موضوع همین بفهمند و

 (2014سپتامبر  21) 1393شهریور  20بنیاد سحرگاه الهیت،  ی هماهیان ی هجلسساتیام، 
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 :رسندپ میکودکان هفت تا یازده ساله از ساتیام 
 

 وابستگی کودک
مان  وانیم وابستگیت میچگونه   کودک ده ساله:

 را به پدر و مادرمان کم کنیم؟

  ویند:گ میپس از چند لحظه سکوت  ساتیام

را نخور، خداوندی که در  یتها یوابستگ ی هغص

 را درست خواهد کرد. چیز وجود توست همه 

"وقتی خداوند همه چیز هست و  با خودت بگو:

 ی هپس من غص ،درون من هم هست

نم ک میورم و اطمینان خ مییم را نها یدلبستگ

 بکند". اند که چه باید د میکه او خودش بهتر 

 آزاد آزاِد نکن کهفراموش  هیِت درونت بده. ها را به ال مسئولیت ی هبدان که هیچ مسئولیتی نداری، هم

 هستی.

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 آسودگی
این که  ؛هایم را سریع به اتمام برسانم تا خیالم راحت باشدمن دوست دارم کار  کودک هشت ساله:

 واهیم کاری را انجام دهیم تا خیالمان راحت شود چیست؟خ می

مثل این که قلقلکم بدهی.  این افکار و م گرفت، ا  هست که خندقدر سوالت زیبا آن  ندند:خ میساتیام 

اما  ی تا خیالت راحت باشد، انجام بدهذهن تو است.  این بار وقتی ذهنت خواست کاِر واجبی را انجام ده

ند "این کار را بکن یا آن کار را ک میود یعنی مرتبًا تکرار ش می تا میآراذهنت باعث نادر صورتی که 

نکن" در سکوت بنشین.  بعد از مدت کوتاهی این افکار از ذهنت خارج خواهند شد.  بنشین و مدیتیشن 

بعد از مدتی نور را انجام بده، یعنی مجسم کن که نور الهی تمام وجود و اطرافت را ُپر کرده است.  

و .  با نشستن توجه نشان داده باشی ها آنتو به ند که وش میمتوجه خواهی شد، افکاری در ذهنت تکرار 
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که باید انجام  را یهایاما بهتر است کار د شدخود از ذهن تو خارج خواهن به خود ها آنسکوت کردن، 

 تر انجام دهی. هر چه سریع، بدهی

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 عصبانیت
خودم را وانم ت میوم نش میمن وقتی عصبانی   کودک هشت ساله:

 کنترل کنم، چه باید بکنم؟

دیگری که عصبانی شدی و احساس کردی  ی هدفع  ساتیام:

خودت نگاه کن و ببین از وانی خودت را کنترل کنی، به ت مین

ید یا نه؟  وقتی صدایت را بلند کردی و با آ میخوشت  تعصبانیت

واهم..." حرکاتت را نگاه خ میواهم، نخ میعصبانیت گفتی: "نه، ن

ید؟  اگر از حرکاتت لذت آ میو ببین آیا از حرکاتت خوشت  کن

این که بابا  ی هنبردی، بار دیگر کنترلت بیشتر خواهد شد.  به اضاف

عصبانی شدی، به آشپزخانه برو و وید در هنگام عصبانیت آب سرد بخورید.  پس به محض این که گ می

 را کم خواهد کرد. تعصبانییک یا دو لیوان آب سرد بخور؛ این کار انرژی 

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 ی زندگیها یناراحت
 مان را کم کنیم؟ ی زندگیها یوانیم ناراحتت میچگونه   کودک یازده ساله:

ینی پدر و مادری داری که از تو ب میهمیشه در ذهن هستند.  اگر خوب نگاه کنی  ها یناراحت  ساتیام:

وی.  ممکن است ر میخوبی  ی هنی و به مدرسک میخوبی زندگی  ی هنند و همچنین در خانک میمراقبت 

هی د میدر مدرسه از چیزی ناراحت شوی اما همیشه به یاد داشته باش آن عشقی که خودت به خودت 

هند از روی نفهمی د میچون اهمیتی که دیگران به تو  ،هندد میتر از عشقی است که دیگران به تو  مهم

خاطر ه هی، بد میهند اما اهمیتی که خودت به خودت د مید و یک روز نهند میاست، یعنی یک روز 

ود.  پس در این ش میو باعث آرامشت  خداوند درون تو است و تو خدا هستیانی د میاین است که 
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صورت اصاًل انتظاری از دیگران و این زندگی نداشته باش، فقط خودت را قبول کن و دوست داشته باش 

خداوند درون  کن و بدان ایراد نگیر.  در سکوت بنشین و نور را در اطرافت احساس و از خودت و دیگران

و به محض این که کسی در مدرسه حرف نامناسبی به تو زد، برای یک ثانیه چشمت را ببند و  تو است

خشم چون من ب میاند کیست، پس در این صورت من او را د میانم کی هستم اما او ند میبگو: "آه، من 

 نم".ک میام را احساس  گیبزر

عزیز دلم همیشه به یاد داشته باش که خداوند در وجودت است و همیشه از تو مواظبت خواهد کرد؛ به 

، به همین من را از ته قلب باور داشته باش، نور خداوند همیشه در وجود توست او اعتماد کن.  این حرِف

اطمینانی که خداوند در وجودت گذاشته است، ات احساس ناراحتی کردی به  دلیل هر موقع در زندگی

 برگرد.

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 دروغ
ساتیام جان شما گفتید که آدم نباید دروغ بگوید چون   کودک یازده ساله:

خیلی بد  ی هود.  حاال اگر من در مدرسه یک نمرش میاز حقیقت دور 

صورت اگر دروغ  ود.  در اینش میبگیرم و به مادرم بگویم، او ناراحت 

 بگویم باز هم اشکال دارد؟

 اشکال دارد.  مادر تو باید خودش را اصالح کند ودروغ گفتن بله،   ساتیام:

.  تو دروغ بگویی یا مخفی کاری کنی عکس العمل او نباید باعث شود که

ولی اگر پرسید مجبور  موضوع دیگری است،اگر مادرت سوال نکرد، 

 ات نشود باعث ناراحتی ی کن عکس العمل اوهستی حقیقت را بگویی.  سع

عشقی که به تو دارد،  به خاطرو برایت این موضوع مهم باشد که مادرت 

تری داشته باشی.  دلگیر  روشن ی هیت پیشرفت کنی تا بتوانی از نظر اجتماعی آیندها سواهد تو در درخ می

عشقش است.  ممکن است من هم در بعضی از مواقع عصبانی  به خاطرنشو و یادت باشد که عصبانیِت مادر، 

 یرم، عشِق بیشتری وجود دارد.گ میشوم ولی در عصبانیتم نسبت به زمانی که شما را در آغوش 

 کتاب کنفرانس با ایران
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 مذهب
ساتیام جان آیا من باید   کودک یازده ساله:

 روزه بگیرم؟

من عاشقت   ویند:گ میگرمی  ی هساتیام با خند

هستم.  اگر در کنارم بودی تو را در آغوشم 

وسیدم.  عزیزم، چون تو فرزند ب میرفتم و گ می

پدر و مادرت هستی، باید نقشت را بازی کنی.  

پدر و مادرت  ی هوقتی بزرگ شدی و از خان

 رفتی، خودت با فهمی که از خدواند داری با فرزندانت رفتار کن.

ند و باعث آرامشتان ک می)ساتیام خطاب به مادر و پدر کودک(  هر چه که شما را به خداوند نزدیک 

یرید، به نحوی فرزندتان را قانع کنید که به گ میود انجام دهید.  اگر شما از نماز و روزه آرامش ش می

یتان گوش کند.  اگر فرزند صد در صد از پدر و مادرش پیروی کند، ممکن است از راه خودش که ها حرف

تر از راه پدر و مادرش باشد، منحرف و دور شود.  در این زمینه با او صحبت کنید و بگذارید  عمیقشاید 

ناه کرده است و این واهد به شما بگوید.  او ممکن است فکر کند که اگر روزه نگیرد گخ میصادقانه هر چه 

 فع شود و خودش امتحان کندترس در او احساِس جدایی از خداوند ایجاد کند.  باید این مانع برایش ر

 تر هم ببیند. ت ممکن است خدا را به خودش نزدیکچون در این صور

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 وسوسه
ند که بلند شوم و ک میم ا  هدر بعضی از مواقع هنگام درس خواندن، دائمًا ذهنم وسوس  کودک ده ساله:

 انم که در این مواقع چه باید بکنم؟د میکاِر دیگری انجام بدهم، مثاًل پیانو بزنم و غیره، من ن

قبل از درس خواندن باید یک فعالیت بدنی انجام دهی تا بدنت خسته شود.  زمانی که   ساتیام:

ود.  پس ش میواهیم از یک کاِر فکری به انجاِم کاِر فکری دیگری برویم، افکار در ذهنمان بیشتر خ می

قبل از درس خواندن، یک فعالیت بدنی انجام بده مثاًل با خواهرت توپ بازی کن و یا هر کار دیگری 

ه افکاری اهمیت شبیه به این.  وقتی برای درس خواندن نشستی، برای خودت دیسیپلین بگذار یعنی ب
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های دیگر واهند تو را برای انجاِم کارخ مینند اما به افکاری که ک میبده که به تو در درس خواندن کمک 

بعد از مدتی افکار تو متوجه خواهند شد که تمرکز تو رئیس است و  از جایت بلند کنند، محل نگذار. 

خواهد کرد؛ به این گونه دیگر ذهن دخالت ن ردد،گ میافکار متفرقه به انجام تکالیف بروقتی تمرکزت از 

اما همیشه به یاد داشته باش که هیچ اهمیتی نده یند آ میها به سراغت ربطی که در انجام کار افکار بی

 هر روز یک کاِر بدنی انجام دهی تا ذهنت آرام شود.

 از کتاب کنفرانس با ایران

 

 طالق
مادر و پدرش از ی که به تازگی ا  هساتیام به کودک یازده سال

یادت باشد که این طالق بین مادر   ویند:گ میند ا  ههم جدا شد

هیچ کدامشان را  ی هو پدر توست؛ تو نه پدر، نه مادر و نه عالق

بعد از  ،ی.  عشقی که پدر و مادر به فرزند دارندا  هاز دست نداد

زیرا پدر و مادر بعد از طالق،  ودش میجدایی بیشتر ابراز 

نند که باعث ایجاد کمبود در زندگِی فرزندشان ک میاحساس 

چون جدایی  فکر نکن ها آن به دلیِل جدایی ند.  تو اصاًلا  هشد

 بوده است و اصاًل به تو مربوط نیست.  باور کن ها آنسرنوشت 

تر شوند.  بدان که باید  که امکان دارد هر دویشان خوشبخت

ن است که آرامش ذهنی و خوشحالی قلبی داشته باشی.  سرنوشت خودت را دنبال کنی و سرنوشت تو ای

تو مادر داری، پدر در زندگِی تو هیچ کمبودی نیست مگر این که خودت قبول کنی کمبودی وجود دارد.  

بلکه دست خودشان است.  به جای این که روی "من آدم  دست تو نیست ها آنداری و سرنوشت 

ای در وجود من نهفته است و من با رها کردِن  کن که "شادیز کنی، به این تمرکز بدبختی هستم" تمرک

هم که چطور در یک د مییرم و به پدر و مادرم نشان گ میدست در افکار، خوشحالی ابدِی خودم را 

واهد آن سربازی باشی که با شجاعت این موضوع را خ میوان آزادی پیدا کرد".  دلم ت میموقعیت سخت، 

 هد خوب است.د میخداوند اطمینان داشته باش و بدان هر اتفاقی برایت رخ  ند.  بهک میبه خودش ثابت 
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واهم دو کار را انجام دهی.  اول این که داستان زندگی پدر و مادرت را برای دیگران و خ میعزیزم از تو 

و  نیک میرا غمگین  ها آنزیرا تو با تعریف کردن داستانت برای دیگران،  ت شرح ندهی،ا  هدوستاِن مدرس

راری را برای با هر بار تکرار کردن این داستان تو دوباره آن را زنده کرده و دوباره همان ناراحتی تک

نی بلکه داستانت از وانی آن را فراموش کت میدر نتیجه با این کار نه تنها ن نی،ک میخودت ایجاد 

را فراموش کن.  دیگر این ود.  بنابراین تعریف کردن این داستان برای دیگران ش میتر  گنجایشت بزرگ

را ببند و به وی، در رختخوابت یک دقیقه بنشین، چشمانت ش میکه هر روز صبح که از خواب بیدار 

سکوت برو و بگو: "خدایا اطمینان دارم که دستم در دست توست"، دست خداوند را بگیر و با او به 

 دآوری کن.مدرسه برو؛ رهایش نکن و در طول روز این موضوع را به خودت یا

ای احساس خواهی کرد که  درخشان خواهد شد و چنان خوشحالی ات چنان مطمئن باش که زندگی

 ها یکوچکت سختی کشیده باشی ولی همین سختباعث تعجب دیگران شود.  ممکن است که تو در بدِن 

 .ت شودا باعث شده که امروز به اینجا بیایی و درسی را بگیری که باعث آزادی

 وید.گ میهای پدر و مادرش برای ساتیام مشکالت و دردکودک از 

عزیزم، لزومی ندارد که تو با سرنوشت پدر و مادرت آمیخته شوی.  من خیلی متأسفم که چنین   ساتیام:

ی پدر و مادرت، گرفتاری تو شود.  اکنون ها یگزارشاتی به گوش ظریف تو رسیده و باعث شده که گرفتار

ی که ا  هواهد تو کودک یازده سالخ میترها را ندارد.  من دلم  مشکالت بزرگود و هستی تو گنجایش وج

ید بگو: "خداوندا دستان من در آ میی زندگی پدر و مادرت به فکرت ها انهستی، باشی و هر زمان که داست

مشکالت پدر و مادرم ندارم، من آن مشکالت را در دستان  ی هدست تو است و من اآلن مسئولیتی دربار

ی من گوش بده، اصاًل نباید برایت مهم باشد ها حرفنم".  تو زندگی خودت را بکن.  به ک میالهی تو رها 

هد.  تو به زندگی خودت برس، تو به خوشی خودت برس.  من د میکه چه کسی چه کاری انجام داده و 

ی قشنگ بنویس.  ها انخوبی هستی پس برای مردم داست ی هانم نویسندد میمن  واهد بازی کنی. خ میدلم 

تمرکزت را به ات را برای کسی تعریف کنی،  ندگیخودت را رها کن.  هر زمان که خواستی داستاِن ز

نم که نوری در ک میقلبت ببر و به خودت یادآوری کن: "دست من در دست خداست و اطمینان ی  ناحیه

ند".  فراموش نکن، تو نور هستی؛ نور، ک میرا برایم باز  ها هدر نور هستم و همین نور تمام را من است و من

 بگیری.ی من را به دل ها حرفنم که ک مینوِر خدا.  از تو خواهش 

 از کتاب کنفرانس با ایران
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، من با درما"واهند بگویند: خ می ها آنواهند به شما چه بگویند.  خ میبگذارید من به شما بگویم که فرزندانتان 

پدر و  .  اما در عین حال"م.  بگذار هدفم را زندگی و تجربه کنم.  زیاد دخالت نکنا  هآمد این دنیا بههدفی 
در بروند و  هایشاناست اگر مادر و پدر به دنبال باور خیلی خوب  مادر باید هدف خودشان را دنبال کنند.
 را مجبور به پیروی کردن نکنند.فرزندانشان عین حال 

 (1391بهمن  6) 2013 ی هژانوی 25خصوصی،  ی هساتیام، مکالم

 

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

 ها را با فرزندانتان سهیم شوید.از آن که آن، قبل خودتان بکار بگیرید

 کتاب کنفرانس با ایرانساتیام، از 
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هستند و  مردم ی ههم مانند هم ها آنچون  من افراد خاصی هستند ی هخانواد ویمگ میمن هیچ وقت ن

 اما باالخره این ؛تربیتشان متفاوت بوده است ی هنحوهای خودشان را دارند، فقط  و یا عصبانیت ها ینگران

به دنبال  گاهی اوقات فرزندانتاندید که  دخواهیشما هم خودش را دارد.   ی هگونه تربیت شدن، نتیج

مانند کاری که فرزندان  خواهند شد؛یشان بیرون خواهند رفت و درگیر بازار ها هکردن خواستبرآورده 

ثابت است.  مهم نیست چقدر ذهنشان ثبات نداشته باشد، قلبشان  ها آنمن کردند اما چیزی در درونِ 
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بنابراین با وجودی که واقعاً درگیر بازار هستند، چیزی در هسته و مرکز بدنشان وجود دارد   دارد.ثبات 

 ند.ک میرا راهنمایی  ها آنکه 

نیستند اما با این حال حقیقت را به  شما یها هبچ فرزندان شما واهم بگویم این است کهخ میی که ا  هنکت

ها را  ند اما چیزی در درونشان این صحبتگوش نده تانبه حرف ها آن.  ممکن است ییدبگو ها آن

ادم.  وقتی د میی بابا را به فرزندانم ها سدر.  من یدنود، بنابراین هرگز تکرار حقیقت را متوقف نکنش می

اال اجازه بده دادی اما ح های بسیار خوبی به من تو آموزش درما"پسرم دوازده ساله شد به من گفت: 

منتظر شدم که او های زیادی  سالمن و  "، داشته باشمیی را که بایدها هبروم و تجربام  که به دنبال زندگی

دوازده و یا سیزده ساله شوند  ها آنو زمانی که  دهید میدرس شما هم به فرزندانتان دوباره باز گردد.  

خواهند رفت و درگیر انواع  ها آن.  دهم باید رهایشان کنی شماو  "ما را رها کن درما"ویند: گ می

ک نخواهند کرد، شان را تر رگز ریشه و پایهوند ولی هش میها  و شکست ها هها، خواست ، سرزنشها ینگران

 شان را ترک نخواهند کرد. هرگز ریشه و پایه

.  دینیب میهمیشه منفعتش را  و ودش می ترین مهمبرایشان  دنیک می انهایی که برای فرزندانتترین کار کوچک

ود.  من گاهی ش میهرگز تلف ن دنیک میصرف  ها آن.  زمانی را که برای یدوقت صرف کن انبا فرزندانت

ردند ولی باالخره به آن منبع گ میردم دیگر هیچ وقت فرزندانم برنک میردم چون فکر ک میگریه 

 گشتند.باز

نند.  مادر و ک مییی هستند که به خودشان کمک ها آنقطعاً و بدون تردید بهترین مادر و پدرها 

هند اما هنوز خیلی د میهای زیادی هستند که به فرزندانشان راحتی، امنیت، غذای خوب و پناه خوب پدر

 تان"خود"پس در این صورت نصیحت من این است که به   بدبخت هستند، کامالً بدبخت هستند.

ند نباشید چون دنیا غیر قابل پیش بینی و پر از ک میبرسید.  به عنوان مادر و پدر، نگران دنیایی که تغییر 

 عدم قطعیت است؛ آنچه ثابت است سکوتِ خودتان است.

 (1391بهمن  6) 2013 ی هژانوی 25خصوصی،  ی همکالمساتیام، 
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  :ویندگ می ندا  هکرد بزرگ ها سدر این با کودکی از را فرزندشان که پدری و مادر به خطاب ساتیام
هنوز در زیر  او رد. ب میکند کماکان در سر پناه خانه به سر  که هنوز با شما زندگی می ینوجوان

 شما به اما  ، پس اجازه دهید که در زیر بال و پر شما آزاد و سبكبال باشد!است بال و پر شما
 که یدا  هداد درس او به کافی ی هانداز به زیرا نیست احمق اما است آزاد که این با همد می اطمینان

 انجام خطرناک کارهای نیست الزم است اما آزاد کند ثابت خودش به واهدخ می که این با بداند
 اش الهی زندگی یا و ها ارزش و اصول نیست الزم است آزاد کند ثابت خودش به که این برای یا دهد

 فرزند اگر مثال طور به.  کند تجربه و کرده پرواز بتواند باید شما نظر او زیر.  بگذارد کنار را
 است زود خیلی او برای اما بنوشد، بدهید اجازه بنوشد، شراب لیوان یک شما با خواست نوجوانت

 را کار این دوستانش با همراه که انیدد می اگر.  دهد انجام تنهایی به را کار این و برود بیرون که
 وجود نظارتی کار این روی بر باید اما نیستیم خوردن شراب مخالف ما": او بگویید به ند،ک می

 زیرا نیم،ک می مخالفت نظارت بدون شرایط با اما نیستیم مخالف آزادی با ما.  باشد داشته
 است ممكن زیرا ندک می صدق ایران کشور مورد در مخصوصاً موضوع این.  "است خطرناک
 برای.  باشد والدین نظارت با باید حتماً سن این در الكل نوشیدن  3.نباشند سالم الكلی مشروبات

.  است قرمز خط یک این بخورد، مشروب تنهایی به دوستانش با که است زود خیلی یک نوجوان
با جنس مخالفش دوست شود اما  و کند خوشگذرانی و تفریح و بیرون برود واندت می یک نوجوان

 ها را یک جا انجام دهد؛ او باید آهسته آهسته و رفته رفته جلو برود.کار ی هنباید هم

 آغاز اش زندگی در جدیدی فصل ند،ک می ترک را شما ی هخان تحصیل ی هادام برای وقتی یک نوجوان
 چه و ودر می کجا که بگوید کسی به نیست الزم دیگر او.  ودش می باز برایش دنیا تمام و ودش می
 و حمایت سرپرستی، به دیگری زمان شد بیشتر از هر جدید ی همرحل این وارد وقتی.  ندک می کار

پرورش  ی هاجازاو یرد که از این وادی جدیدی که به گ میطور که یاد  همان  .دارد احتیاج یادآوری
                                              

 بات الکلی هیچ نظارتی وجود ندارد.ودر ایران برروی تهیه و خرید و فروش مشر زیرا  3
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تا بداند چه  عبور کند بیش از همیشه به شما نیاز دارد، هدد میرا  ها هیافتن و تجربه کردن تاز
هنگام نیاز نزد شما نیاید اما  او ممكن است در این سنکند.   حفظ را اصلی های طور ارزش

های  راهنمایی کنید و بگویید که حمایت است،را در مورد آنچه که با آن درگیر  اوهوشیار باشید که 
 در اختیارش است.بدون قضاوت شما همیشه 

 آزادی من بله،.  نمک مین تائید را احمقانه آزادی ولی دارم اعتقاد حماقت بدون آزادیِ به من
 تا باشد آزاد کامالً خرد، با فرزندم همد می ترجیح من.  نمک می تائید صد در صد را خردمندانه

 که کاری دادن انجام برای دوانت می باالخره چون باشد، من کنترل تحت دائماً حماقت با که این
 .کند پیدا راهی یک واهد،خ می

.  نیدک مین قضاوت را او ید،آ می نزدتان کردن صحبت برای فرزندتان وقتی که شوید مطمئن
 که آن بدون وانمت می چگونه من": بپرسید درونتان از.  ریدب مین باال را تان صدای شوید مطمئن

 کند احساس او که این بدون وانمت می چگونه  بگویم؟ را باید که آنچه بگیرم، را فرزندم راه جلوی
 ."کنم؟ فراهم برایش امنی محیط است، من کنترل تحت

 و ریخته دوستی طرح او با و آمده پسری بگوید شما به بتواند باید دخترتان حتی مثال طور به
 لحاظ از موقع آن در بگو من به فقط": بگویید او به باید شما است، کرده قبول نیز او حتی

 فرزندتان گونه این کند، شوکه را شما نباید چیز هیچ یعنی "بودی احواالتی چه در و کجا ذهنی
 .بگیرد مشورت شما از همیشه واندت می

 به دلیل همین به ذارد،گ مین احترام ما به کس هیچ نگذاریم احترام خودمان به ما اگر
 منزلت و شأن خودش به و برده باال آزادی ترین بزرگ با را خودش که بكند کارهایی بگویید نوجوانتان

 بی را هستند حقیقتاً آنچه که ست کارهایی دادنِ انجام  چیست؟ دادن منزلت و شأن.  بدهد
 ند؛ همین و بس.ک مین ارزش

 (1392 فروردین 6) 2013 مارچ 26 خصوصی، ی همکالم
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 :سوال و جواب در مورد رفتار با نوجوانان )از دوازده تا نوزده سالگی(
 

 ناتوانی جسمی
 برای هایش بچهاو در مقابل ناراحتی  رسدپ میجسمانی معلولیت دارند  شخصی که فرزندانش از لحاظ

 بدهد. ها به آن چه جوابی باید ،هاکار از بعضی دادن انجام در ناتوانی

خداوند وید اگر گ میوانی بدهی.  یک ضرب المثل آمریکایی است که ت میجواب ندارد، چه جوابی   ساتیام:

.  منظور این است که با عکس نوشبه شما لیمو داد، با اضافه کردن شکر و آب، شربت لیمو درست کن و ب

گونه  انم چرا ایند میبگو: "وضعیت همین است که هست.  من ن ها آنتر نکن.  به العملت موقعیت را بد

هم.  شما هم باید به خودتان کمک د میاست، ولی هر چه در توانم باشد برای خوشحال کردن شما انجام 

خودش است.  کس دیگری  ی هاش بر روی شان خوشحالیمسئولیت کنید".  هر شخصی باید بداند که 

گونه  انم حاال که شرایط ایند میانم، فقط د میبگو: "من چیزی ن ها آنواند ما را خوشحال کند.  به ت مین

باید به هم کمک کنیم تا زندگی خوبی برای هم بسازیم.  ما باید با هم متحد باشیم تا بتوانیم با  ،است

ی سالم مقایسه کنند اما بهتر است ها انوانند خودشان را با انست مین ها آنشادی بیشتری زندگی کنیم".  

مقایسه کنند.  برای مثال  ها آن ی معلول را ببینند تا بتوانند خودشان را باها انفیلِم داستاِن زندگی انس

که  ای ناسم که در مسابقات آشپزیش میآشپزی در آمریکا شغل بسیار مهمی است.  خانم نابینایی را 

نند، شرکت کرد.  این خانم نوری است برای دیگران.  خیلی ک میهای آمریکا در آن شرکت بهترین آشپز

زیرا تمام هوش و استعداد خود را در  ،هدد میخیص .  همه چیز را با لمس کردن تششدچ میزیبا غذا را 

ز اقوام من فلج است اما نند.  یکی اک میند.  کسانی هستند که پا ندارند و اسکی بازی ک میاین کار استفاده 

هیچ وقت برای فرزندانت مثال   هد.د میهای کامپیوتری همسرش را با دهان و زبانش انجام تمام کار

ناسزا بگویی.   ها آناین کار همانند این است که به  ، نزن؛تری دارند شرایط سخت ها آن نسبت بهکسانی که 

یی که نقص عضو دارند بگویید: "بیایید مطالعه کنیم و ببینیم کسانی که با وجود نقص عضو ها هباید به بچ

انجام  ،است هایی را که انجامشان برای شما غیر ممکنند؟  چگونه کارا  هزندگی بهتری دارند چه کرد

 هند، تا شما هم یاد بگیرید و انجام دهید".د می

 از کتاب در حضور
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 درد فرزندت را نادیده نگیر
یم ا  هم تحت شرایط سختی بودا  هاخیرًا من و خانواد  :سوال

از لحاظ احساسی  ،مشکالت خاطرهو دختر نوجوانم به 

این شرایط برایش سخت  پذیرفتنصدمه دیده است و 

 وانم به او کمک کنم؟ت میاست.  چگونه 

 بر روی درد فرزندانت سرپوش نگذارهیچ وقت   ساتیام:

نند.  در رابطه با این ک میدرد را احساس  ها آنزیرا 

بگو  ندتجع به خداوند صحبت نکن.  به فرزمشکل با او را

وید، تو هم همین احساس را داری ولی گ میکه راست 

واهی مانند یک تیم قوی جلو بروید.  به او بگو که تو خ می

انی د میگونه است، ن تان این انی چرا شرایط زندگید مین

، دیمکان کن نقلتری  کوچکبه مکان  یدچرا مجبور شد

واهی روی دردش خ می ند.  نگذار احساس کند کهک میگونه فکر  انی چرا پدرش ایند میبه او بگو که ن

من در این شرایط بنشینم و  تر خواهد شد.  به او بگو: "اگر زیرا در آن صورت عصبانی سرپوش بگذاری

روز گریه کنم و غصه بخورم، آیا کسی به من کمک خواهد کرد؟  من باید حرکت کنم و جلو بروم،   شبانه

وانی حرکت کنی و با من همراه شوی یا این که بنشینی و به غصه خوردن ادامه دهی.  همان ت میتو هم 

م با واهم بنشینم و غصه بخورم، تو هخ مینم نک میطور که من با وجودی که احساس ضعف و بدبختی 

خودمان نیم و با این کار حال ک میندارد.  ما گریه  یا  هگریه کردن فاید چون من همراه شو و گریه نکن

نیم و بعد هم باید خودمان حال خودمان را خوب کنیم، شخص دیگری این کار را برای ما ک میرا خراب 

انجام نخواهد داد.  پس بیا احساس سستی و ضعف نکنیم و اجازه بده این داستاِن غم انگیز باعث 

 از تو بشنود.واهد این مطالب را خ میگونه صحبت کن، او  شجاعت و قدرتمان شود".  با او این

 م.ا  هها را به فرزندانم داد ترین جوابنم تاکنون بدک میمن فکر   مادر:

 انستی دادی.د میترین جواب را ندادی، بهترین جوابی را که نه بد  ساتیام:

 از کتاب در حضور
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 اجازه بده بگذرد
به خودم بگویم که این  هر قدر هموند ش میشند و ناراحت ک میسختی  نوجوان منوقتی فرزندان   سوال:

نم ک میند.  من مدیتیشن حضور و هر کار دیگری را که فکر ک مییک خواب است، به من کمکی ن

ود؛ استاپ به هیچ وجه برای من ش میهم اما از درد و رنجم کم ند میواند به من کمک کند، انجام ت می

 اسب وحشی است.  چه باید بکنم؟کارگر نیست و ذهن من مانند یک 

باید با مشکالت و شخصی  ،وانیت میتا زمانی که ذهن شلوغ باشد، هیچ تمرینی کارگر نیست.  اگر   ساتیام:

این سکوت با خودت استدالل  که درگیر مشکل است خداحافظی کنی و تا حدی سکوت را پیدا کنی و در

جام دهی، استاپ مدیتیشن است.  اگر واقعًا هیچ چیز وانی انت میبهترین کاری که در این موقعیت  کنی

کتاب  پنجاه و چهار مانند جواب سوالهوانم به تو بگویم!  اما پیشنهاد من به تو ت میکارگر نیست من چه 

"عکس العمل ما در مقابل مرگ عزیزانمان چگونه باید  ؛ در این سوال پرسیده شده:"الهامی از نازنین" است

نمان هم به کار جواب این سوال در مورد عکس العمل ما در مقابل بیماری یا مشکالت عزیزا . باشد؟"

د، بترسید ولی اجازه دهید بگذرد.  اجازه یب، ناراحت شوید، بد خلقی کنید، نگران شوید.  بسیار ُخآ می

ا بتواند به ما دهید بگذرد و نگذارید برای همیشه ادامه پیدا کند.  این چیزی نیست که کسی خارج از م

ها خودمان به خودمان آموزش دهیم.  گاهی هیچ چیز کارگر ید با استفاده کردن از این ابزاربگوید بلکه با

 دردناک را بگذرانید تا زمانی که دیگر چنین احساساتی نداشته باشید. ی هنیست پس آن دور

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 انی، فقط اعتماد کند میاگر ن
انیم و عمیقًا به جوابی که شما در کتاب د میانم که ما انجام دهنده نیستیم و هیچ چیز ند میمن   سوال:

 این که با گسترش آگاهی ؛ید اعتماد دارما  هدن فرزندان گفتن" در مورد چگونه بزرگ کر"الهامی از نازنی

منیت هنوز در بازار باید نکاتی مانند موفق شدن، سالم بودن، ااما  بزرگ کنیم را فرزندانمان "خود"

را به فرزندانمان بیاموزیم.  گاهی برای من "انجام دهنده نبودن" و  اینهایی شبیه به داشتن و چیز

 "مسئولیت داشتن در قبال آموزش دادن به فرزندم" با هم در تضاد هستند.

ویی درست و حقیقی است، هر طور شده دخالت کن و گ میاگر یقین داری که آنچه به فرزندت   ساتیام:

از ویم گ میبه فرزندم  آنچهمنشأ انی، فقط اعتماد کن.  از خودت بپرس: "آیا د میبه او بیاموز.  اما اگر ن
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چه انی کار درست د میانم راه درست در شرایط کنونی چیست؟".  اگر د مییا واقعًا  است مخاطرات

انی فقط اعتماد کن.  این د میاما اگر ن کاری را که الزم است انجام بده ربه هر قیمتی ه ،ستچیزی

 هم.د میکاریست که من انجام 

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

 الهام باش منشأفقط 
 ها سرا بیشتر به طرف این در ها آنوانیم ت میسند، چطور ر میوقتی فرزندانمان به سن نوجوانی   :سوال

هد.  د میعکس  ی هرا مجبور کنیم، نتیج ها انم که وقتی ما بخواهیم نوجوا  ه؟  من متوجه شدهل دهیم

 لطفًا مرا راهنمایی کنید.

ند اجازه دهید آزادی خودشان را داشته ا  هیی که کمی بزرگ شدها هرا هل ندهید.  به بچ ها آن  ساتیام:

ید، ا  هبنا کرد ها ستان را با این در وقتی شما پایه و بنیاد خانه  دورادور نگاه کنند. ،هستند باشند و اگر مایل

همیشه آن  ها آنسرانجام به همان اصل باز خواهند گشت.  در این میان،  ها آنباید فرزندانتان را رها کنید.  

  ؛ به هیچداده شود اصل را به یاد خواهند داشت.  بعد از سن یازده سالگی دیگر نباید در این زمینه آموزشی

با  ها آنهای الهام بخش بفرستید یا زمانی که  باشید.  با این وجود برایشان متنوجه نگران این موضوع ن

نند هستند و مشکل ک میتر از آنچه فکر  د که بزرگبگویی ها آنوانید به ت مییند، آ مینزد شما مشکالتشان 

 آموزش. منبعالهام بخش باشید نه  منشأرفع خواهد شد.  فقط برایشان یک 

 (1394)خرداد  2015پرورش کودکان، جون  ی هگردآوری شده برای نشری

 

شان را پیدا ها باید خودشان راه و... آن "بخوانبیا باژان " :وانید به فرزندان جوانتان بگوییدت مین
نم.  آنچه که ک میخواب فرزندانم را عوض های کنار تخت مثال من مرتب کتاب کنند.  اما به طور

یند، اگر قسمتشان آ میگذارم.  زمانی که برای تعطیالت پیش ما  برایشان مفید است را کنار تخت می
وانید به ت میورده است.  شما هم خ مینند حتماً به دردشان ناگر هم نخوا ،وانندخ میباشد کتاب را 

 نید برای فرزندانتان مفید است، در گوشه و کنار خانه بگذارید.ک میطور اتفاقی آنچه را که فكر 

 ساتیام، از کتاب "در حضور"



  1394ی مرداد ماه نشریه 50

 در.  نباشد ذهن از که است برخوردی فرزندان، با آمیز صلح برخورد طرز یک

 موفقیت همیشه نیاید، ذهن از که برخوردی!  یدآ مین ذهن از آمیز صلح رویکرِد یک مادر، و پدر جایگاه

 و کوشش آلوده، ذهِن قانون و است صلح و عشق آفرینش، قانون.  وردخ مین شکست هرگز و است آمیز

 برطرف حال در همواره بازنگردیم، است عشق و صلح که آفرینش اصلی قانون به وقتی تا.  است جنگ

 و هستیم دیگری موانِع ایجاد و موانع کردن

  .دارد ادامه همیشه و همیشه روند این

 کرد خواهیم درک باشیم، هشیار ما وقتی

 .بورزیم عشق باید که

 عشق.  است پذیرش  چیست؟ عشق

.  نیست" هستم عاشقت من: "گفتن ورزیدن

 شما بپذیرم، و کرده قبول را شما من وقتی

 .ما  هکرد آزاد را

 فرزندانم از وقت هیچ نمک مین فکر من

 که آن برای ولی باشم کرده انتقاد

 خودم زندگی از کنم بهتر را شان زندگی

 درک بین تفاوِت این.  نمز می مثال برایشان

 از داشتن انتظار و فرزندانتان کردن

 ها آن فرزندان، از داشتن انتظار.  ستها آن

 یک این و ندک می کردن اراده به مجبور را

 انتظار.  است شکست برای ریزی برنامه

 بخش آرامش و یدآ می ذهن از داشتن

 بر را آرامشتان و صلح باشم، داشته را خاصی برخورد و رفتار توقع شما از موقعیتی در من وقتی.  نیست

 برخورد آن با چگونه افتاد، اتفاقی چنین خودم زندگِی در که زمانی کنم تعریف برایتان اگر اما نمز می هم

 درک من به شما و همد می درک شما به من صورت این در زیرا نیدک می قبول بیشتر شما کردم،

 وقت هیچ من های صحبت اما کنند تمیز را اتاقشان فتمگ می فرزندانم به روز هر دارم یاد به.  هیدد می
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 گونه هیچ من های صحبت اما ادمد می تذکر ها آن به را موضوع این بار سه یا دو روزی من.  نبود مؤثر

 ایراد فرزندانتان از وقت هیچ  .نبود آمیز صلح برخورد یک من برخورد زیرا نداشت، ها آن روی بر تأثیری

 چه خودتان زندگی در بگویید ها آن به یدا  هبود موفق زمینه آن در خودتان اگر کار این جای به نگیرید،

 نبوده؛ موفقی روش هرگز ها آن از کردن انتقاد و ها هبچ از داشتن انتظار.  است بوده مؤثر برایتان راهکاری

 اعتیاد یک مانند رویکردی چنین هند؛د می انجام را کار این مردم ی ههم همچنان ولی! نبوده موفق هرگز

 .است بوده راهنما یک و مادر یک عنوان به من ی هتجرب این.  است

 هدفتان به و شوید موفق واهیدخ می اگر اما کنند بازی را خود نقش نباید مادر و پدر ویمگ مین من

.  بکشید خودتان طرف به را قلبشان بکشید، خودتان طرف به را ها آن ذهن که آن جای به برسید،

 در هم،د می ها آن های ضعف به که درکی با من اما دارند زیادی ضعف نقاط یند،آ می من نزد که جوانانی

 به اجتماع.  نندک می رها را هایشان ضعف نقطه ها آن نیستم، قائل هایشان ضعف برای اهمیتی که حالی

 چه من ببین حال . ذیرمپ می را تو من: "ویمگ می ها آن به من اما" هستی آن یا این تو: "ویدگ می ها هبچ

 ".دارم برایت یا  ههدی

 مشکل کردن حل کردن، تربیت اما کنند تربیت را فرزندانشان باید والدین که ویمگ می همیشه من

 شما که سدر می زمانی اما کنید تربیت را فرزندانتان باید شما بله،.  است مشکل کردن رفع بلکه نیست

 دنیا این در کسی هر برای.  اجبار نه است درک عشق، فرم باالترین که باشید داشته را درک این باید

 از بهتر برخورد طرز این.  اشیاء و حیوانات ها، تروریست ها، مجرم حتی است، اجبار و زور از مؤثرتر درک

 قدر آن نبود مؤثر اول بار برای شیوه این اگر.  است آمیز موفقیت البته و است، دیگری برخورد هر

 .کند نفوذ ها آن در تا کنید تکرارش

 (1394مرداد  13) 2015آگوست  4خصوصی،  ی هساتیام، مکالم
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 ها هبچ ی هساتیام برای همآرزوی 
نسل آینده منتقل ی ما و ها هی ما، نوها هبه بچ امیدوارم رحمت این چند روزی که در این ریتریت بودیم

بهتری فراهم  ی هتنها آرزوی من این است که هم آغوشی ما در این چند روز برای کودکانمان آیندشود.  

امیدوارم تا قبل از دیدن این اتفاق  . ی خوشحال باشدا  هقلب هر بچ امیدوارم  کودکان. ی هبرای هم ؛کند

را بپذیرید و در آغوش بگیرید. ها آنما هستند.  امیدوارم  ی هآتی ها انجو  این دنیا را ترک نکنم.
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دادن این کار ها قدرت و شجاعت بدهید.  امیدوارم هر کدام از شما من را با انجام  امیدوارم به آن

 ی دنیا خوشحال باشند. خوشحال کنید.  امیدورام همه

به من کمک کند.   های غمگین مرا ناراحت می اما هنوز دیدن چهره خودشناسی جای خودش را دارد

به من کمک کنید و پیغام بابا را ببرید و به   خواهم، خواهم، از تک تکتان می می شما ی کنید، از همه

ها را با قلب مادر تغذیه کنید.  به  ها الگو باشید.  قلب آن چه کسی هستند.  برای آن کهبگویید  ها بچه

ی ما هستند.  هر کاری که کردم و هر کاری که  ها آتیه ها را فراموش نکنید؛ بچه توجهی نکنید، آن ها بی آن

 ها بوده است. نکردم برای بچه

دارند بدهید، یعنی درک بدهید، عشق بدهید ولی ها آن چیزی را که الزم  به جوانقلب مادر باشید، 

ها را گمشده حساب نکنید، هیچ  فراموش شده نیستند، آن ها ها پذیرش بدهید.  بچه بیشتر از عشق به آن

سست نشوید، امیدتان را برای هیچ کس از دست ندهید؛ تنها کار شما این است وجودی گمشده نیست.  

را نادیده ها  آن ،گیرند شان نروید ولی وقتی که در دامانتان قرار میبه دنبال  ها درک بدهید. که به آن

دانند چه  شوند و می ی خودتان شروع کنید و مطمئن شوید که کودکانتان تغذیه می از خانه  نگیرید.

به .  ادامه دهید ها حقیقتاً هستند آنچه آنتکرار کردن کنند، به  کسی هستند.  حتی اگر مقاومت می

ادامه  "آن"خداوند )مدیتیشن حضور( ادامه دهید، به بودن و همنشینی با همه جا حاضر ِِ تمرین حضور

کنید.   الهی به دیگران است که رحمت الهی را به خود جلب می فقط با انتقالِ رحمت و فیض  دهید.

 داشت. توان آن را فقط برای خود نگه رحمت الهی را باید گسترش داد؛ نمی

درک.  خوب گوش دهید، درک، یک عشق و  یکما اینجا تنها نیستیم، ما در اینجا به عنوان یک هستیم، 

ها  به آن ! بسیار مهم تر از عشق است.  به من اعتماد کنید.  الزم نیست فرزندانتان را در آغوش بگیرید

 .کردها شما را درک خواهند  درک بدهید و بعد آن

 1389مهر  = 2010رینو، ُاکتبر ساتیام، ریتریت قلب مادر، 
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 من فرزند کسی اگر.  باشم مادر یک همیشه برای باید من باشم، مادر یک من اگر"

 که کنم باور بخواهید من از است ممکن چطور.  بماند من فرزند همیشه برای باید است،

!  است ممکن غیر  اند؟ حقیقی هستند، ما کنار در مدتی برای تنها که ما اطرافیان ی ههم

 ".ندارد امکان.  باشد گونه این واندت مین

 (1393 دی 20) 2015 ژانویه 10 خصوصی، گفتگوی ساتیام،

 

.  عشق صورت به مادر نه ید،آ می مادر صورِت به عشق  :هندد می توضیح بیشتر را متن این ساتیام

 مادر درونش عشق بلکه ندارد عشق مادر،.  عشق صورت به مادر نه است مادر صورت به عشق

 عشق فقط  .ندک می بازی مادر که نقشی نه ند،ک می بازی عشق که است نقشی بودن مادر.  دارد

 عشق وقتی  .است زیربنا عشق.  است موقتی ند،ک می بازی عشق که هایی نقش است؛ حقیقی

 که یا  ههنرپیش آیا  ند؟ک می بازی را نقش که کسی آن یا است حقیقی نقش آیا کند بازی نقش

 آفرینش نقش، به که است هنرپیشه  نقشش؟ یا است حقیقی ندک می بازی نقش سینما در

، است ممکن غیر دلیل همین به ،دارد وجود نقش ی هکنند ایفا تنها ندارد، وجود نقش.  هدد می

 را بچه نیم،ک می حقیقی را مادر ما که است این مشکل واند حقیقی باشد. ت میبه همین دلیل ن

 ؟!است موقتی چرا وییمگ می وقت آن.  فرعی را عشق و نیمک می حقیقی

 (2015 فبریه 22) 1393 اسفند 3 الهیت، سحرگاه بنیاد ی هماهیان ی هجلس



 

 

 

 بدهید. ها هم پیامی برای بچینک میخواهش ساتیام جان 

 تو خدایی..، تو خدایی..، تو خدایی...  ویند:گ مینند و سپس ک میساتیام چند ثانیه مکث 

 از کتاب کنفرانس با ایران



 



 

 


