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  به نام خداوند بخشنده و مهربان 
  

  
 

  ،، هستِی تمامی، وجوِد يکتامهربان خداوند
   ببينم حقيقت راِیي که دوگانگی است، بگذار يکتاي جايدر

  که ترس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببينم يدر جاي
  نه را ببينم، آن يگانه هستیشانی است، بگذار فقط آن يگاي که نگرانی و پريدر جاي
  بگذار عشق بيکران خداوند را ببينم ،که عشق احساس می شود يدر جاي
  تنها قدرت را ببيندو  که کسالت،  ضعف و نا توانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضر يدر جاي

  هستی ِی يگانگ نگِی خداوند و يا بهدر تمام افکارم، در تمام گفتارم و در يکايک کردارم، بگذار وجودم فقط به يگا

  فقط يگانه، فقط خداوند، فقط  هستی .شهادت بدهد   

                                                              
  

  ساتيام
  
  
  
  

نند برگی می ، سواالت بلعيده می شوند، آينده ای وجود ندارد، راه و مسيری نيست، فقط ماعشق الهی کراِندر اين دريای بي
ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خيال در اين دريای بی انتها خود را تسليم می کند، بدون اينکه از خود سوالی کند که به  

اين عشق تسلی بخش است، چشمة . کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آيا چه کسی به من کمک خواهد کرد
  . چيزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نيستهيچ. انرژی است و شفا دهنده است

  ساتيام
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      چ حد و مرِز زمانی و مکانی برای تعمق کردنهي
 .روی خداونِد همه جا حاضر وجود ندارد بر  

و مساعد  مقدسا زمان هيچ چيزی به نام مکان الهی ي
  .ن کار وجود نداردبرای اي 

روی خداوند لذت به  تعمق کردناز هر کجا که ذهن 
   .ببرد، آنجا مکان الهی است  
لحظه، مقدس  دهد آنن کار را انجام يزمان که اهر           
  .است  

 شری ساتيا سای بابا

 

  
  

 .عادت کنيد که برای هر چيزی، هر چقدر هم که کوچک باشد به سوی خداوند بدويد

  .او را بهترين دوست خود بدانيد
  . هيچ کس ديگر نه- او بايد بداند فقط

  ...به هر آنچه که او به شما می دهد، اعتماد کنيد
  ...به هر چه که او از شما می گيرد، اعتماد کنيد

  ...به هر زمان که او به شما پاسخ می دهد، اعتماد کنيد
  . آن زمان، زماِن درست است

  ...به هر طريقی که او به شما پاسخ می دهد، اعتماد کنيد
   !ن است راه درستآ

  .…به او اعتماد کنيد، اوهميشه هست
 شری ساتيا سای بابا
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  . مي گويد كه در هنگام مديتيشن افكار زيادي به سراغش آمدندخانمی

بيش از    زياد فكر كردن ذهن درمدت مديتيشن نشانه آن است كه درطول روزتوجه شما             :ساتيام

ست كه با افكار نروي و به آنهـا خيلـي هـم اهميـت     چاره كار اين ا  . حد به افكار جلب شده است       
  .ندهي

. افكار اهميت نده براي لحظاتي چشمانت را ببند و در وضعيت راحتي بنشين و براي لحظه اي به                
  ).اين مديتيشن براي لحظاتي ادامه پيدا كرد. (طرف قلب هدايت كن توجه خود را به

 

 نمي توان آن    .آرامش در سكوت است    ر بهترنبود؟ آيا اين با   .به آرامي چشمانت را باز كن     : ساتيام

مثل اين است كه در اين اتاق بـه دنبـال     . جايي نداردميان هياهوآرامش در  .را ميان هياهو يافت   
" نمـي تـواني در جـايي كـه اصـال          . با خودت ساعتي نياورده اي    "  در حاليكه اصال   ،ساعتت بگردي 

 زيرا كه در دنيا ، از اهميت بااليي برخوردار استاين موضوع. ساعتي گم نكرده اي آن را پيدا كني
در اينجـا روش داده شـده همـان         . حتي يك انسان هم يافت نمي شود كه خواهان آرامش نباشد          

تمركز نيز بايد بر روي همان سكوت قلبي .  بلكه سكوت درقلب  ، نه سكوت در گفتار    . سكوت است 
  .باشد
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كنم كه فكر نمي كنم تا به حـال راجـع بـه آن    امشب مي خواهم برايتان در مورد چيزي صحبت  

  . نمي دانم چرا ضرورت ايجاب ميكند كه من چنين چيزي را بـر زبـان بيـاورم              .سخن گفته باشم  

ببنديد و فيلي را بـه آنجـا وارد           اگر شما در اتاقي چشم ده نفر را         : مي گويد  "ساي بابا "معلم من   

تلف بدن فيل نظريه هاي گوناگوني خواهنـد        كنيد، هر يك از آنها با لمس كردن قسمت هاي مخ          
 يكي با لمس كردن خرطوم فيل خواهدگفت كـه ايـن             .كه هيچيك با واقعيت مطابقت ندارد      داد

 و  .  آن ديگري با دست زدن به گوش هاي فيل آن را  پنكه تصور خواهد كـرد                 .يك شيلنگ است  
 وقتي چشمشان را باز كنيد همه  ولي .اين نظريه هاي اشتباه به همين ترتيب ادامه خواهند يافت

چرا همگي در اينجا بـا هـم كـامال موافقنـد؟ زيـرا              . كه اين يك فيل است     به اتفاق خواهند گفت   
 بيشترما انـسانها       كه برايم بسيار دردناك است كه به اطالعتان برسانم        .همگي ميتوانند ببينند  

بينيم كه هيچيك حقيقـي نيـستند،   ما چيزهاي زيادي را مي . در اين دنيا چشمانمان بسته است  
 شما به خودتان نگاه مي كنيد و تصاوير متعددي از خود  .انگار كه در اتاقي پر از آينه ايستاده ايم

دريابيدكه شما فقط به انعكاس تصاويرتان در آينه ها          مي بينيد، مگرآنكه چشمانتان را باز كنيد و       
چيزي كه من در اين     . ازي خاتمه پيدا مي كند    و در اينجاست كه با چنين دركي ب        نگاه مي كنيد  

. براي هر يك از ما بسيار پر اهميت است درك ايـن حقيقـت مـي باشـد                دنيا پيشنهاد مي كنم و    
 براي اولين بار در طول اين شش      .براي اينكه اين مطلب را بهتر دريابيد يك قدم جلو تر مي روم            

 تحمل كنيد زيـرا مـي خـواهم بـه نكتـه              بنا براين كمي   . سال مي خواهم از مذهب سخن بگويم      
 بـودا از    . مـسيحيت از بـرادري و عـشق دم ميزنـد           .گويد اسالم از تسليم سخن مي    .  ممهمي برس 

وحدت فرم هـاي گونـاگون    در هندوئيزم نيز. شفقت و يهوديت از قانون انسانيت صحبت مي كند      
 بـدون آنكـه هـيچ       ،وي كـرد   چگونه مي شود از هر يك از اين ها پيـر           . .. اال آخر  . شود  مي مطرح

 ،با اينكه هر يك از مذاهب به نوبه خود كوركورانه عمل مي كننـد           . اختالف و مشكلي پيش نيايد    
    بخـشي از فيـل را مـي بينـد و خيـال      هر يك از آنها  .اما همه آنها در واقع يك چيز را مي گويند         

الجي براي اين بحران در دنيا در اين مقطع از زمان، چه راه ع. مي كند كه همه فيل را ديده است
هيچ چيز بجز   .وجود دارد؟ عالج كار، ديدن آن حضور است و اينكه فقط يك جريان جاري است         
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  بسيار مهم است كه ما آن را زندگي كنيم، نه اينكه فقـط بـه شـنيدن اكتفـا    . وجود ندارد كآن ي 
سـپس تفـاوت ظـاهري       چرا كه هر بار با ديدن آن ضمير آگاهي شما گسترش مي يابـد و                 ،كنيم

ميان هندوئيزم و اسالم و ديگر مذاهب در دنياي شما، با حل شدن در يكـديگر از ميـان رفتـه و                      
اسـت و كـسي كـه        كسي كه غرق در يگانگي  است از  عشق بال شرط برخـوردار             . يكي مي شوند  

خوب است بسيار  . چنين عشقي است مي تواند براي اين دنيا شفا را به ارمغان بي آورد              داراي اين 
 فكـر     امـا  .كه ما اين چيزها را بدانيم و مطمئن هستم كه اينها  براي هيچيك از ما جديد نيست                 

     مي كنم كه گفتن دوباره آنها ضرورت و اهميـت تمـرين را در زنـدگي روزمـره بـه مـا يـاد آوري         
       گـوش   تمـرين هايمـان را پـشت       ،نبايد به خاطر مشغوليت هـاي روزانـه       که   بدانيم   بايد. مي كند 

مگر اين زندگي چيست؟ هر لحظه ممكن است به پايـان برسـد و هـر چيـز كـه بـه                       . بي اندازيم 
دانـيم، امـا بـر        مسلم است كه همه ما اينها را مي        . كرده است خاتمه يابد    نظرمان مهم جلوه مي   

" مـثال   روي آنها تعمق كرده ايم؟ آيا ما درمورد پايان زندگي خود هيچگاه مو شكافي كرده ايـم؟                
كه گاهي آن را انجام مي دهيم به ما يادآوري مي كنـد كـه در       )  مرگ  رل بازي كردن (مديتيشن  

. يك لحظه ،تمام چيزهايي كه فكر مي كرده ايم مهم هستند، اهميت خود را از دست مي دهنـد                  
اين صـلح اسـت،     . چيزي كه به اين كميت طوالني زندگي كيفيت مي بخشد همين يگانگي است            

به هر .  قيد وشرط است و اين درك عميق است كه از  تصورات ما، پيشي مي گيرند      اين عشق بي  
ميزان كه اين ها را وارد پندار، گفتار و كردار خود كنيد به همان ميزان نيـز از شـدت نـاآرامي و                       

آيا متوجه شده ايد كه چگونه هر يك از ما در زمان هـاي مختلـف               . حقارت شما كاسته مي شود    
حقير و ناچيز شويم؟ اين گناه ما نيست، اين باور "يله هيجانات و احساساتمان كامالمي توانيم بوس

اگر مـا خواهـان      باز دوباره مي پرسيم راه حل چيست؟        . دنيا به چندگانگي به جاي يگانگي است      
اگر ما به دنبـال     .  ريشه آن در اين حقيقت است كه ما جاودانه هستيم          ،زندگي طوالني مي باشيم   

شيم بايد بدانيم كه ما خود اين شادي را به همراه داريم  و اين شادي هميشه بـا مـا          شادي مي با  
ن،  در آن زما. شاد باش به من گفت كه۱۹۸۱در سال ) معلم معنوي من(من گوروي . همراه است

 پـس بايـد   ،به خود گفتم او كه همه چيز را راجع به همه مي دانـد . فكر مي كردم كه شاد هستم   
شما تصور . اما منظور او اين بود كه وجود شما و هستي شما شادي است. د هستمبداند كه من شا
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كـه وقتـي شـما در      در حـالي  . اما لحظه اي بعد ممكن است شاد نباشـيد       .مي كنيد كه شاديد     
 بنابر اين وقتي به عنوان كـسي كـه    .هستي خود غوطه ور هستيد، شادي جاودانه از آن شماست     

د دنيا مي شويم مي دانيم كه احساسات ما مدام توسط بينايي، شنوايي، همراه اوست وار" حقيقت"
 . الزم است كه ما همه اينها را به يگانگي ترجمـه كنـيم            . ديگر حس ها سرگرم مي شوند      المسه و 

 بلكه بايد چنـد گـانگي را  هـم بـه يگـانگي               ،منظور من اين نيست كه فقط به يگانگي فكر كنيم         
  .ه دنيا شفا و التيام مي بخشيم و آن را آنچنان كه هست مي پـذيريم از اين طريق ب   . ترجمه كنيم 

       وقتي من خودم در اخبار چيزي را راجع بـه حمـالت تروريـستي و ديگـر اتفاقـاتي كـه در دنيـا                       
 "آن"زی بجـز  يـ را که چي ز،رميک لحظه با اقتدار کامل آن را نمی پذيبرای  مي شنوم مي گذرد 

     من .يممقاومت را کنار بگذار    بب می شود که آگاهانه قضاوت، ترس و       ن عمل س  ي هم  .وجود ندارد 
 ولی چه خوب است اگر همـه آن هـا را بـه            ،  دارد ا مشکالت فراوانی وجود   ين دن يمی دانم که در ا    

 يکی از متد هايی که من پيشنهاد مـی کـنم و در گذشـته انجـام داده ام و             .ميگانگی ترجمه کن  ي
 بر روی اين مسئله است که چون خداوند همه چيز است و همـه جـا      برايم مفيد بوده است تعمق    

من بايـد اعتمـاد و اطمينـان    . حاضر است پس من با اطمينان کامل می دانم که چه کسی هستم 
يادتان باشد که کافی نيست بدانيم که خداوند همـه جـا حاضـر اسـت، بايـد بـه آن           . داشته باشم 

. ما گفته ها را شنيده ايم.  روی پيمودن راه تاکيد کنمامشب می خواهم بر. اطمينان داشته باشيم
حتی اگر قدم هـای مـا الکپـشتی و يـا ماننـد قـدم هـای        . حال زمان آن است که راه را بپيمائيم    

ما مانند شخصی هستيم کـه در اتـاقی      . کودکان، کوچک باشد هنوز بهتر از هيچ کار نکردن است         
اگر شما روبروی آينـه قـرار   .  ر آينه مشاهده می کندايستاده است و خود را در زوايای گوناگون د  

اگر جلوی آينه خم شويد باز همان تصاوير را خواهيـد        .  بگيريد همان تصاوير را دريافت می کنيد      
حال اگر روبروی آينه بنشينيد و چشمان خود را ببنديـد ديگـر نـه آينـه ای وجـود خواهـد         . ديد

ه می خواهم امشب بر روی آن تاکيد داشته باشم ايـن      بنا براين چيزی را ک    .  داشت و نه انعکاسی   
همانطور که .  است که اگر خواهان آرامش هستيم بايد اين آرامش را در درون خود جستجو کنيم

قبال هم گفته ام اگر به دنبال درک و فهم می گـرديم بايـد ابتـدا خـود را درک کنـيم و سـپس                          
.  صل ازعشق و عـشق را نثـار خودمـان کنـيم           اگر عشق می خواهيم، درک حا     .  ديگران را بفهميم  
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     . معنی چيزی که گفتم چيست؟  منظور من اين نيـست کـه مـن عاشـق شخـصيت خـود باشـم                      
من بايد عاشق اين حقيقت باشم که چون خداوند همه چيز است و همه جا حاضر می باشد، مـن        

چـه  .  تنفر داشـته باشـم  به همين دليل نمی توانم از چيزی        .  نمی توانم چيز ديگری جز او باشم      
کسی از چه کسی متنفر است؟  چه کسی می کشد و چه کسی کشته می شـود؟  بـا تعمـق بـر                         

من مطمئنم که همه ما اين کار را       .  روی چنين مسئله ای درک ما عميق تر و عميق تر می شود            
         ها رامن فقط يادآوری کردم که بدانيد چقدر خوشبخت هستيم که اين چيز.   می دهيم    انجام

ما نمی توانيم تظاهر به درك      .  می خواهم برايتان يک داستان تاثير گذار تعريف کنم        .   می دانيم 
ما بايد درک و فهم خـود را گـسترش          .   ما نمی توانيم فهم و درک را جعل کنيم        .  حقيقت كنيم 

ن زنـی را    مـی خـواهم داسـتا     .   هستي مـي باشـيم     آندهيم تا به اين حقيقت دست يابيم که ما          
       را نمـی ديـد و واقعـا آن را زنـدگی         برايتان بگويم که چيزی جز همه جـا حاضـر بـودن خداونـد             

 روزی او به مزرعه دوست خود رفت و دوستش از او خواست که هنگامی که او به شـهر        .  می کرد 
 را  او به انتخاب خودش بي خانمان بود و اين شـرايط          . می رود مواظب دختر هفت ساله اش باشد       

او از هيچ دارايـي برخـوردار نبـود و          .  براي آن كه در آرامش وصلح زندگي كند انتخاب كرده بود          
هنگامی که او سرش پايين بود و چيزی را بر روی کاغذ مـی نوشـت،      .  چيزي هم طلب نمي كرد    

با اينکه او هفتاد ساله بود امـا        .  متوجه شد که مردی دختر دوستش را در اصطبل اذيت می کند           
او خود را ميـان مـرد و دختـر          . ه سوی اصطبل دويد و در آنجا متوجه مردی مرموز و شرور شد            ب

مـرد  .  بچه انداخت و مستقيم به چشمان مرد خيره شد و دريافت که حقيقتا او چه کـسی اسـت       
    هيچ ايده ای نداشت که زن مشغول چه کاری است، فقط مـی ديـد کـه او خيـره بـه چـشمانش               

ه و آن چيزی که آن مرد در پس آن نگاه ديد آنقدر قدرتمنـد بـود کـه ناگهـان      آن نگا .  مي نگرد 
اگـر بـه خـاطر خلـوص و     . متحول شد و بدون آنکه به آنها آسيب برساند آن مكان را تـرک کـرد             

اطمينان کامل به اينکه او حقيقتاٌ چه کسی است نبـود، حتمـا نتيجـه ناخوشـايندی در اصـطبل                  
ضر است که خود را ميان يک بچه ويک تجاوز کاری که از هـيچ               آيا کسی حا  . منتظرشان مي بود  

اين کار احمقانه به نظر می رسـد، بهتـر          .  آگاهی برخوردار نيست بی اندازد؟ من که می گويم نه         
اما امکان ندارد که کسی حقيقت را ببينـد و آن موقعيـت و تـصوير                .  است که پليس را خبر کرد     
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بنا براين مديتيشن اطمينان بسيار بـسيار       .  ن هم خواهد شد   بايد چنين باشد و چني    .  تغيير نکند 
  . مهم می باشد و ما چند دقيقه ديگر در مورد آن صحبت خواهيم كرد

  

  آيا اين خانم پير، خود را در آن مرد شرور ديد؟: خانمی سوال كرد

در .  ديـد  را آناو فقط .  او ديد که حقيقت او و حقيقت آن مرد با يکديگر تفاوتی ندارند : ساتيام

اگر بگويم که من خودم يا بدنم را در آن مرد           .   تفاوتی ميان حقيقت او وحقيقت آن مرد نبود        آن
چيزی که آن خانم ديـد در واقـع         .  او که بدن من را ندارد     .  ديده ام، فقط خودم را فريب داده ام       

 وجـوداين حـضور   بنـابراين، بـا  .  حضور ناديدني آن مرد بود که در درون خود مشاهده كرده بـود     
ايـن تنهـا يـک      .  نمی توانست باشد   آنناديدني که همه جا حاضر است، اين مرد چيز ديگری جز            

  .مثال بود، اما مثال های مانند اين فراوان است
 

در ابتدای اين خانه، پله های چوبی وجود دارد که          . يک مورد ديگر در خانه ما در تاهو اتفاق افتاد         
يکـی  . پشت يکی از اين پله ها خالی است و بتون نشده است           . شوند   به در اصلی خانه منتهی می     

از بعد از ظهر ها که ما بيرون رفته بوديم، در بازگشت متوجه شديم که يکی از سگهای پير مـان،        
سـگ مـان در   . در هنگام دويدن از پله ها ليز خورده و درمابين همان پله خالی گير کـرده اسـت          

نش آويزان بود و خودتان می توانيد حدس بزنيد که حال و روز             آب دها . وضعيت بدی قرار داشت   
من و شوهرم به سوی او دويـديم و سـعی کـرديم او را               . خوبی نداشت و تقريبا در حال مرگ بود       

نجات دهيم  ولی موفق نشديم، او بد جوری در آن فضای تنگ گير کرده بود،  به حـدي كـه مـا               
شوهرم رفت تا ابزار و وسايلی را . بتوانيم او را بيرون آوريممجبور بوديم دنده هاي او را بشكنيم تا 

     مـن : "در اين فاصله من فقط به سگ مـان نگـاه کـردم و بـه او گفـتم                  . بي آورد تا پله را بشکنيم     
آيا همه جا حاضر می توانـد بـين    .  می دانم که تو که هستی و تو هم نمی توانی مرا فريب بدهی             

         حک و احمقانـه نيـست؟  ايـن حقيقـت محـض اسـت و شـما خـود                   پله ها گير کند؟  واقعا مـض       
در لحظه ای که اين جمالت از دهان من خـارج شـدند، سـگ از    .  می توانيد اين را امتحان کنيد    

او بـه   .  انگار که او را بدون هيچ کمکی مانند گلوله ای از يک توپ خارج کـرده بودنـد                 .  پله افتاد 
     چيـزی نيـست کـه هـرروز اتفـاق         . بته اين داستان دراماتيکی بود    ال.  سادگی به زمين پرتاب شد    
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وجود دارد، پس مشکل چيست؟ واقعا مشکل در  " يک"اما اگر متقاعد شده ايد که فقط       .  بی افتد 
  کجاست؟

 

اگر تعدادی از ما اين آگاهی را گسترش دهند خواهند توانست تصويری که ايـن دنيـا شـاهد آن                    
 نمی توانيم به دنبال آرامش وصلح برويم مگر آنکه آن را در درون خود به ما.  است را تغيير دهند

تنها چيزی که ما نمی توانيم در مورد آن خودمان را گول بـزنيم گـسترش ضـمير    .  وجود آوريم   
شما يا آن را گسترش داده ايد، يا اينکه زير چتر عمل و عکـس العمـل ماننـد يـک                     . آگاهی است 

  .زندانی اسير شده ايد
 

شما ممکن است فکر کنيـد کـه در شـش           .  ال می خواهم کسی به من يک صفحه کاغذ بدهد         ح
سال گذشته من مرتبا حرف هايم را تکرار کرده ام، که البته درست هم فکر کرده ايد، زيرا سـال                     

اکنون زمانی است کـه بايـد هـر چـه         . های زيادی است که دنيا ما را شستشوی مغزی داده است          
  .   شنيده شودقتحقيبيشتر و بيشتر 

 

 يـک اين ضمير آگاهی يا ذهنی است که فقط         : در اينجا ساتيام کاغذ سفيدی را نشان داد و گفت         
بر روی اين .   ترجمه می کند يکاين ضمير آگاهی شخصی است که همه چيز را به           .  را می بيند  

کلی در  آيـا مـش   .  صفحه چه می بينيد؟ در اينجا هيچ چيز بجز پاکی و خالصی ديده نمـی شـود                
شما هـيچ مـشکلی را در ايـن    .)  ساتيام در اينجا کاغذ سفيد را نشان می دهد    (اينجا می بينيد؟      

. هيچ ادعايی در ايـن کاغـذ نـشده اسـت          .  هيچ آزاری در اينجا وجود ندارد     .  کاغذ نخواهيد يافت  
.  سـت ايـن کاغـذ کـامال بـی آزار ا    . گفته نشده که شما احمق  يا زيبا يا هر چيز ديگـری هـستيد       

در اينجا ساتيام خطوطی را بـر       .  (مشکل از آنجا شروع می شود که ما رفته رفته کسی می شويم            
.  وقتی ما خود را کسی می دانيم، بـرای خـود لقـب و تيتـر مـی آفـرينيم                   .)  روی کاغذ می کشد   

" آن"دليـل و  " ايـن "کم کم بـه خـاطر   .  تفاوت هايی را در مذهب و نژاد و خانواده قائل می شويم        
اين کاغذ به مرور فراموش می کند که چه بوده است، .  دليل اين کاغذ ديگر کاغذ اوليه نمی باشد

بنابراين راه حقيقت و خـود شناسـی        .   زيرا ديگر با اين همه خط و خطوط قابل شناسايی نيست          
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باقی بماند که  يک  چيست؟  راه آن است که شروع به پاک کردن خطوط کنيم، تا جايی که فقط                 
اگر در اين کار سرسپردگی وجـود داشـته   .   آيا اين کار سختی است؟ نه.  مان خداوند استآن ه 

برخی از ما که اين کار را تمرين کرده اند و زمان بيشتری است که           .  باشد اين کار مشکلی نيست    
آنها تصديق مي كننـد     . از اين درس ها استفاده می کنند می توانند به اين موضوع شهادت دهند             

  .ونه طرز فکر، رفتار و وجودشان تغيير کرده استکه چگ
 

بنابراين، مسئوليت ما اين است که ابتدا بدانيم ما وجودی الهی هستيم  و فقط يک انـسان سـاده      
قدم دوم آن است که وقتی ما همه چيز را مانند حقيقت درون   . اين اولين قدم می باشد    .  نيستيم

 اينجا ساتيام دوباره کاغذ سفيد را بـه همـه نـشان             در(خود ببينيم، پس مشکل کجا خواهد بود؟        
 اين مشعل را به ديگـران بـسپاريم و  سپس ما می توانيم نوری برای ديگران باشيم و .)  می دهد

  .آنها هم به نوبه خود به ديگران بدهند تا کل دنيا حقيقتاٌ درخشان شود
 

  رد؟آيا تا اينجا کسی سوالی ، نظری يا مخالفتی با گفته های من دا
  با کسی که در اين زندگی هدفی و برنامه ای ندارد چه بايد کرد؟: خانمی پرسيد

 اگر آن شخص خود را با بدن و اخالقيات خودش هم هويت می دانـد، بايـد بگـويم کـه                      :ساتيام

می توانم بگويم که احتماال آخر و عاقبت چنين کسی درخيابان هـا و              .  خودش را فريب می دهد    
، من بـه    )کاغذ سفيد را نشان می دهد     (  اما اگر ضمير آگاهی شما اين است          .محتاج ديگران است  

شما قول می دهم که روزِی شما خودش به سراغتان می آيد و ديگر الزم نيست برای آن نگـران                    
يـا شـما آن را    .به همين خاطر است که می گويم نمی توان ادای آگـاه بـودن را در آورد  .  باشيد

  .داريد يا نداريد
 

   اگر شخص هيچگاه نگران پول نباشد چه؟  : خانم دوباره پرسيدهمان

 که نامحـدود اسـت تـامين    "يک" شما از طرف آن   روزِی.  نگران پول باشيد    نه، شما نبايد   :ساتيام

همه اينها به مديتيشن اعتمـاد کـه        .   به سوی شما می آيد     "يک"رفاه و آسايش ، از آن       . می شود 
فقـط الزم   بـرای ايـن کـار    .  رده ام و انجام داده ايم برمی گردد       من قبال در اينجا از آن صحبت ک       
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اين قول به مـا  .  است که بنشينيم و قولی که در هنگام تولد به ما داده شده است را به ياد آوريم             
هـر کـس کـه      .  خواهم کـرد  ه کنی من از تو مراقبت       تکيمن  می گويد که اگر با افکار نروی و به          

  .اشته باشد خواهد ديد که اين روش نتيجه بخش استشهامت امتحان کردن آن را د
 

خود دست از  مردی تعريف می کرد که در محله ای خشونت بار بزرگ شده است،  هنگامی که او
بله، وقتی شما شمشير .  خشونت کشيد ديگر مردان جوان آن محله او را به باد کتک نمی گرفتند

، و شمشير الهيت را به دست می گيريد )ی استمنظور شمشير دنياي(خود را بر زمين می گذاريد 
ساتيام به آن خانم رو می کند و می گويد آيا من پاسخ سوال شما               .  (چنين اتفاقاتی رخ می دهد    

  )را دادم؟
  .بله ، تقريبا: خانم

مثال من تصوير خـودم را بـر روی ايـن    .  بسيار خوب، من دوباره آن را توضيح خواهم داد    :ساتيام

اگر من به عنوان بدن مسئوليت هـای  .  شم و تصور می کنم که من بدن هستم     کاغذ سفيد می ک   
حال اگر من به جای اينکه خود را بـدن و  . زندگيم را نپذيرم، سالمتی و زندگيم به خطر می افتد       

  . ذهن ببينم  همان کاغذ سفيد بدانم، بر روی اين کاغذ سفيد تماميت جاودانه وجود دارد
 

 .ورد تنبلی و قبول نکردن مسئوليت های زندگی مي پرسدآن خانم بار ديگر در م

ار ي بلکه روشـی بـس     ،ستيزی که من در مورد آ ن صحبت می کنم تنبلی و سستی ن             ي چ :اميسات

شما در مورد کـسی صـحبت       .  و بهترين نوع بودن در اين دنيا می باشد         نين موثر تر  يا .موثراست
 به چيزی سخن می گويم که سر بار بـودن           درحاليکه من راجع  . می کنيد که سربار اجتماع است     

.  محکم ايستادن و دانستن اينکه ما حقيقتاٌ که هـستيم  را از ميان می برد و آن چيزی نيست مگر  
يعنـي شـما كننـده    (برای شما مفهوم پيدا می کند که تصور کنيد انسان ايـد         " انجام دادن "وقتی  

همانطور که ضـمير آگـاهی مـا        .  می باشيد و درگير افکار و انجام کارهای متفاوت        ) كارها هستيد 
من واقعـا خوشـحالم   .  ما نهفته است" هستی"گسترش پيدا مي كند در مي يابيم که روزی ما در        

         که می بينم عليرغم اينکه حرف هايم ممکن است بـه نظرتـان عجيـب غريـب بـی آيـد بـاز هـم           
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    يادی همين حرفها را که بـه نظرشـان        باورکنيد من برای مردم ز    .  می گرديد و ادامه می دهيد      بر
 از احـساس خـوبی      ،آنها هم بدون آنکه بدانند چرا و چگونـه        .  بی معنی می رسيد توضيح داده ام      

اگر من همواره خـود را بـا       .  کم کم و رفته رفته  نفوذ خواهد کرد        " حقيقت.  "برخوردار می شدند  
مـن ماننـد يـك     . پا در خواهم افتـاد    چيزی که نيستم، يعنی بدن و ذهن هم هويت کنم حتما از             

زيرا مدام درتهـاجم هيجانـات و احـساسات و افکـار گـذرا              .  ماهی از آب بيرون افتاده خواهم شد      
        چيـز هـای زيـادی هـستند کـه     . خواهم بود و ديگر اسـتواری وپايـداری را از دسـت خـواهم داد          

ير آگاهی خود را گسترش دهيم، که هر چه بيشتر ما ضم.  می توانند ما را از استواری خارج کنند
خواهد بود که کار خود را " هستی"می شويم و آن " کننده"البته يک شبه هم ممکن نيست، کمتر 

  آيا چيزی که گفتم اصال  برايتان مفهومی دارد؟.  انجام خواهد داد
 

کسی که حساس است، کسی     .  اگر يادتان باشد چند هفته قبل در مورد حساسيت صحبت کردم          
اگر ما حساس باشـيم، مـدام بـه    !  به همين سادگی.  ست که افکار خود و دنيا را باور کرده است      ا

دنبال راه حل های دنيايی می گرديم و مدام دنيا و مردمانش را محکوم می کنيم که به ما بـدی                     
ا بنا براين راه حل تمام مشکالت روزانه ی م.  کرده اند و همواره با خودمان مشکل خواهيم داشت 

چگونه فراتر از ذهن رويم؟ بـا درک ايـن مطلـب کـه گـسترش                . آن است که فراتر از ذهن برويم      
ضمير آگاهی تمام تمايالت و باور های غلط ذهن را در خود می بلعد و به اين ترتيب می توان از                     

.  مديتيشن اعتماد بسيار مهم است و من دوباره امشب آن را مرور خواهم کـرد              .   ذهن فراتر رفت  
من به آن مديتيشن می گـويم، ولـی بيـشتر نـوعی درک          .  اقعا اين مديتيشن خارق العاده است     و

در اين صورت آن    . ممکن است اين مديتيشن برای بعضی از شما خوب نباشد         .  است تا مديتيشن  
در چنـين شـرايطی   .  از طرفی ممکن است برای بعضی از شما بسيار مناسب باشد.  را دور بريزيد 

اگر شما چيز قابل استفاده و بـه درد بخـوری داريـد و آن را روی                 . از آن استفاده کنيد   بايد حتماٌ   
تاقچه گذاشته ايد، بدانيد که به زودی تاريخ مصرف آن خواهد گذشت و انگار كـه اصـالٌ آن را از                     

  .پس تمرين کنيد، تمرين کنيد، تمرين کنيد تا ديگر نيازی به انجام آن نباشد.  ابتدا نداشته ايد
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  .مردی راجع به زندگی دوباره سوال می کند

 آيا همه شما آماده هستيد؟  باز هم می گويم، ممکن است حرفهای من بـرای بعـضی از                    :ساتيام

موضوعی .  زيرا می خواهم آن را توضيح دهم      .  شما نامفهوم به نظر برسد ولی آنها را تحمل کنيد         
در اين دنيا چتـری از      . واقع به من داده شد    را که می خواهم برايتان بگويم برمن آشکار شد و در            

هر چه را که شما می بينيـد و يـا بـا    .  عمل و عکس العمل قرار دارد که ما آن را تجلی می ناميم 
در حالي که چتر ديگری نيـز در ايـن   . حواس و ذهنتان درک می کنيد در زير اين چتر قرار دارد       

 اند آنهايی هستند که خود را از شر چتر اول          کسانی که در زير چتر دوم نشسته      . ميان وجود دارد  
  تا زماني کـه خـود     . خالص کرده اند و به عنوان مردمان خود شناخته در زير اين چتر نشسته اند              

شما در دنيای   . را بدن و ذهن بدانيد در زير چتر اول نشسته ايد ومشغول خواب ديدن مي باشيد               
سپس تناسخ ماننـد خـواب   . مم به سر می بريدتجلی که من با تجربيات خودم آن را خواب می نا     

شما هر شب خواب می بينيد و در هر خواب کارهـای متفـاوتی را بـا افـراد              .  شبتان رخ می دهد   
تا زماني که شما خوابيد، يعنی هنوز بر حقيقت خودتـان بيـدار نـشده               .  گوناگون انجام می دهيد   

 شما خود را خواب شب مـی دانيـد و از   اين بدين خاطر است که.  ايد، تناسخ ادامه خواهد داشت    
    هنگاميکه بيدار شويد تناسـخ و زنـدگی دوبـاره بـی معنـی         .  يک صحنه به صحنه ديگر می رويد      

آيا مرا دنبال می کنيد؟  اگر هنوز نمی دانيد .   خود را کامال  از دست می دهدمی شود و واقعيتِ  
امي که دريافتيد که ايـن خـوابی بـيش          هنگ.  که و چه هستيد، بله تناسخ خود را نشان مي دهد          

پس خواب کجا رفته است؟ چه کسی خواب می بيند؟ ممکن است       .  نيست، آنگاه بيدار می شويد    
چيزی که در اينجا می گويم برايتان نامفهوم باشد، اما بدانيد که اين توضيحات با مقادير زيـادی                  

واقعا حيرت آور است که . رسيده استشرح و دليل به من داده شده و همه اين ها برايم به اثبات           
. با گسترش ضمير آگاهی بسياری از چيزها اهميت خود را از دست می دهند و از ميان می رونـد          

  هنگامی که ضمير آگاهی گسترش نيافته است هنوز بسياری از مسائل بـا اهميـت و مهـم جلـوه                    
دهيم بی معنی خواهد بود من فکر می کنم قبل از آنکه ضمير آگاهی خود را گسترش           . می کنند 

آن اسـت   " حقيقت"زيبايی!  شما هستيد  اگر بخواهيم خدمتی به اين دنيا بكنيم زيرا که دنيا خود          
که  شادی را به قلبتان می آورد و اين همان چيزی است که بوسـيله آن مـی تـوان فهميـد آيـا                         
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      بـشنوم شـما چـه      اکنـون مـی خـواهم     .  چيزی به قلبتان نشسته و آن را تکان داده است يا خير           
پرسيدن سوال بسياری از چيز هـا را      . می گوييد و بسيار مهم است که سوال های خود را بپرسيد           

  .روشن خواهد کرد
 

  .آقايی در مورد مديتيشن اعتماد توضيح بيشتری خواست

بـدين صـورت کـه در    .   اين مديتيشن به صورت بسيار واضح و روشن بر من آشکار شـد             :ساتيام

 قول نهفته ای به ما داده شده است که اگر ما به عنوان بدن و ذهن بـا افکـار نـرويم و                        زمان تولد 
دليل آن که ممکن اسـت  .  تنها به اين قول تکيه کنيم از همه چيز زندگيمان مراقبت خواهد شد      

فکر کنيم از زندگيمان مراقبت نمی شود آن است که اين قول هميشگی را به فراموشـی سـپرده                   
.  آن است که ما از نعمت الکتريسيته برخوردار باشيم،  اما ندانيم کليـد بـرق کجاسـت                 مانند  .  ايم

خبر های خوب زيادی منتظرتـان اسـت، آن را تمـرين      .  بنابراين فايده ای برايمان نخواهد داشت     
به من به طور واضح نشان داده شد که اين قول در ميان قلب ماست و                .  کنيد و از آن بهره ببريد     

  در سکوت بنشينيم و اين قول را به خود ياد آوری کنيم، افکار هيجـانی تخليـه شـده و                   اگر فقط   
در اين صورت هر کاری که الزم باشـد        .  می توانيم با قدم های محکم و استوار وارد زندگی شويم          

هر چيزی که الزم به گفته شدن است می گوييم و به هر چيزی که الزم اسـت              .  انجام می دهيم  
مردمـانی در هندوسـتان و      .   انديشيم، بدون آنکه هيچگونه کشمکشی در کار باشد        فکر کنيم می  

روزی و غذای آنها بدون آنکـه خـود         .  ديگر نقاط دنيا هستند که در اين اعتماد زندگی می کنند          
 بنابراين، مديتيشن اعتماد احساس. بدانند برايشان مهيا می گردد و سر پناه شان تا مين می شود 

اين بـدان معنـی نيـست کـه مـا      .   و کشمکش را از بين می برد    "در کارهای زندگی  کننده بودن   "
برعکس، بر اثر اين مديتيـشن بـسيار هـم مـوثر،            . همانطور که قبالٌ  هم اشاره کرديم تنبل شويم        

حـال بـرای   .  ما می توانيم امشب اين مديتيشن را انجـام دهـيم      .  هوشيار و سودمند خواهيم بود    
ساتيام به قلبش اشاره    (اين قول دقيقاٌ در همين جا قرار دارد         .   اعتماد کنيد  لحظه ای به اين قول    

توجه خود را بـه سـکوتی کـه در ايـن ناحيـه از             .  ، يعنی در ميان هستی وجود خودتان      )می کند 
هر لحظه فکری به سراغتان می آيد، فقط قول را به خود يادآوری کنيد              . قلبتان وجود دارد ببريد   
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به خود يادآوری کنيد که الزم نيـست هـيچ کـاری     .کار، درون اين قول آب شوندو بگذاريد که اف
بدون آنکه کوچکترين نيازی به فکر کـردن وجـود داشـته باشـد، از کـوچکترين تـا                   . انجام دهيد 

  .)اين مديتيشن مدتی به طول انجاميد.  (بزرگترين مورد زندگيتان مراقبت خواهد شد
 

مديتيـشن بـرای شـما    : او از يکی از آقايان کالس پرسـيد    .  کنيد  آهسته چشمانتان را باز    :ساتيام

  .رامش بخشونه بود؟  و او جواب داد بسيار آچگ
 

يعنـی از چنـان اعتمـادی       .  اين هنر زندگی کـردن اسـت      .  بله اين گونه بايد زندگی کنيد      :ساتيام
به نظـر دور    .  يدبرخوردار باشيم که در انجام تمام کارهای الزم حتي يك فكر هم به سراغمان نيا              

  از ذهن می آيد و برخی از شما ممکن است تصور کنيد که من در دنيـای رويـا و خيـال زنـدگی                       
ولی صادقانه و از صميم قلب می گويم که بايد زندگی را با اعتمـاد کامـل برقـول تـان                     .  می کنم 

 خـاطر  تمام جنب و جوش هايی که برای انجام کارها به خرج می دهـيم فقـط بـه           .  سپری کنيد 
فعاليت بيش از حد ذهن می باشد و اينگونه زندگی پر جنب و جوش هيچ ارتباطی به ايـن قـول                     

  . ندارد
 

  .من در تمام مدت اين مديتيشن احساس می کردم کودکی بی گناه هستم: آقايی پرسيد

فته اين قول در قلب ما نه.   بله اين دقيقاٌ زمانی است که اين قول به شما داده شده است:ساتيام

شده و بايد کشف شود تا بتوان از آن استفاده کرد و بـه خـاطر داليـل خاصـی حـاال از آن پـرده                  
آيا نبايد اين هديه زيبا را بپذيريم و آن را تمـرين کنـيم، تـا هـر يـک از مـا                       .  برداری شده است  

  بتوانيم از آن سود ببريم؟
 بد تعبير شود، زيرا که با تفکر    نقدر غير معمول به نظر می آيد که ممکن است اصالٌ          اين حقيقت آ  

شما .  حال اگر از آن استفاده کنيد تفاوت را واقعاٌ مشاهده خواهيد کرد. عادی روزانه مغايرت دارد
  .خودتان کاله تان را قاضی خواهيد کرد که آيا اين روش برايتان خوب بوده است يا خير
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   صحبت های خـود را بـا نـشان دادن    برای ديگران چگونه بوده است؟  در اينجا ساتيام :ساتيام

  .نکته ای در مورد وابستگی ادامه می دهد
 

ساتيام کاغذ سفيدی را کـه چنـد لحظـه پـيش در             (برايتان اينطور توضيح می دهم که       : ساتيام

معلمم که عاشقانه او را دوست دارم می گويد وقتی .) کالس استفاده کرده بود، کوچک و ريز کرد     
ر مشت تان می گيريد و بر قدرت ذهنتان تکيه می کنيـد، بدانيـد کـه بـا                شما خرده کاغذها را د    

مگر تا چند وقت می توانيد مشت خود را بسته نگاه داريد بدون آنکه              .  اعتماد فاصله زيادی داريد   
آيا با رها كردن، دنيا .) و ساتيام کاغذ ها را رها کرد( رگهای دستتان بگيرد؟  اين است رها کردن  

مانند آن است کـه  : معلمم گفت.   نه ، شما فقط بار را از روی دوشتان برداشته ايد          به آخر رسيد؟  
او می گويد اغلب مردم در حالی که بليط در دستـشان            .  در هواپيما بار را روی سرتان قرار دهيد       

 است و می توانند اسباب هاي خود را را به بار بسپارند، اما هنوز بارشان را بـر روی سرشـان نگـه                       
من خودم بارها در اتوبوس و قطار افرادی را ديده ام که بارشان بر روی سرشـان بـوده                   . ارندمی د 
آيـا  .  بايد بارهايمان را از دوشمان پايين بی آوريم       .  اين است کاری که ما بايد انجام دهيم       .  است

 اين كار مشکل است؟ اين عمل هنگامی دشوار است که شما به هر چيزی وابسته باشـيد و آن را                   
واقعاٌ می ارزد که امتحان کنيد و ببينيد كـه  . محکم در مشت تان و يا ذهن تان نگه داشته باشيد       

  .در رها کردن چه اتفاقی رخ می دهد
 

زمانی بود که من کار و . من گاهی آرواره هايم را از شدت استرس به هم می سايم   : خانمی پرسيد 
البته مـن بـاال و   .  شتم و نگران چيزي  نبودمشغلی نداشتم، اما اين کار را نمی کردم و آرامش دا          

اما حاال هم خانـه دارم و   . پايين های خود را داشتم و به دنبال کار می گشتم اما وحشتزده نبودم             
  .هم کار،  ولی مدام آرواره هايم را به هم می سايم و يکسره دراسترس به سر می برم

يز نداريد، ترسی هم برای از دسـت دادن  خوب، البد خودتان می دانيد که وقتی هيچ چ  :ساتيام

خيلی ساده تر است که در چنين شرايطی همه چيز را رهـا کنـی و اعتمـاد داشـته       .  وجود ندارد 
ولی زيبا تر نيست که از هنر زندگی کردن برخوردار باشيم و بتوانيم در حاليکه از وضعيت                 . باشی
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می توانيد .    اين ديگر دست شماست مالی خوبی برخوردار هستيم به چيزی هم وابسته نباشيم؟ 
چگونه چنين چيزهايی   .  شما در درون خود آزاد هستيد     .  از اين نعمت برخوردار باشيد يا نباشيد      

يعنی مديتيـشن   .  که گفته ام ممکن است؟  با انجام دادن تمريناتی که در اينجا انجام می دهيم               
بدانيد که شنيدن حقيقت به ما کمک می کنـد زيـرا کـه      .  ماد و مديتيشن های ديگر    استاپ، اعت 

  .مدام به عناوين مختلف با دروغ و حرف های بی اساس بمباران شده ايم 
 

  پس بنا براين، من دارم وابستگي و قصه زندگيم را به دوش مي كشم؟: همان خانم ادامه داد

به .  الزم است انجام دهی انجام بدهر کاری را کهکامال اعتماد کن و ه.  گوش کن: ساتيام

کارت را انجام بده و اعتماد .  آنگاه خود آن ها به پرستش تبديل می شوند.  وظايفت عمل کن
آيا اين کار آسان است؟ .  شايد بپرسی چه چيز را بايد پرستش کرد؟  خود واقعی ات را.  کن

آن چيزی که مهم است آن است که ما باالخره .  خير، چون همه چيز را اشتباه به ما آموخته اند
هر گاه مچ ذهن .  شما می توانيد با چيزهای کوچک شروع کنيد.  اين کار را روزی شروع کنيم

.   کنيداعتماد يا استاپخود را هنگام ساختن يک داستان غم انگيز و نگران کننده گرفتيد فقط 
يل خود را در ساختن مشکالت در درون ذهن از اتفاقی که در اينجا می افتد آن است که شما تما

با انجام مديتيشن هاي استاپ يا .  دست می دهيد و نتيجتاٌ از حساسيت شما کم می شود
اعتماد،  انگار با چشمان بسته روبروی صدها آينه نشسته ايد و اصالٌ خبر نداريد که در جلوی 

  .شما دنيايی از تصوير قرار دارد
 

ا در محيطی باشيد کـه آن محـيط از قبـل خـط هـايی را بـر روی صـفحه                   اگر شم : آقايی پرسيد 
در اين صورت چه . سفيدتان کشيده باشد بسيار مشکل خواهد بود که آن خطوط را ناديده گرفت        

  کار بايد کرد؟

 من فقط می توانم در اين مورد کارهايی که خودم در گذشته انجام داده ام و هنوز انجام           :ساتيام

ازهرموقعيت نا مطلوب يا    .  الٌ در آينده هم انجام خواهم داد را برايتان بازگو کنم          می دهم و احتما   
هر صحنه نا مطلوب که خارج از خود من، يعنی در اجتماع يا خـانواده رخ مـی دهـد بـه عنـوان                        

من ديگر احساس نمی کـنم کـه قربـانی          .  فرصتی استفاده می کنم که عميق تر و عميق تر روم          
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با خود نمی گويم که آيـا بايـد ايـن عکـس العمـل را      .  يی به سرم آورده استشده ام يا کسی بال  
     و  من از اين موقعيت ها برای عميق تر شـدن اسـتفاده مـی کـنم               .  نشان می دادم يا آن يكي را      

 مي دانم که همه اين موارد جاروکشانی هستند که به من در راه عميق تر شـدن کمـک خواهنـد     
وقتـی مـا داسـتان    ).   فرمانروايي سبز اشاره مـی کنـد      DVDجاروکش در   ساتيام به داستان    (کرد  

مقصر بودن اجتماع و خانواده را وارونه کنيم، در واقع خودمان را از جهل و نادانی آزاد کرده ايـم،           
معلـم مـن، از واژه ذهـن ميمـون وار     .  زيرا آزادی و در بند بودن هر يك قائم به خود مي باشـند             

   بنا بـراين، درس ايـن زنـدگی تـسليم شـدن،            . ی که مدام قضاوت می کند     استفاده مي كند، ذهن   
هر چه بيشتر اين رويه را پيش بگيريـد گيـر هـای شـما کمتـر                 .  رها کردن و اعتماد کردن است     

.  حال می خواهم خبر خوش ديگری به شما بدهم        .  خواهد شد و اين خبری بسيار خوشايند است       
 و چه ندهيد، چه دوباره به اينجا برگرديد چه برنگرديـد،            چه ضمير آگاهی خود را گسترش دهيد      

آن . اگر صد سال عمر کنيد و چه نکنيد، کوچکترين فرقی در ماهيت حقيقی شما نخواهد داشت               
چه آن را درك كنيد و چه آن را درك نكنيد تغييری            .  چيزی که شما هستيد الهيت است و بس       

 احساس کنيد و چه نکنيد فرقی نمی کند  آن تـا             چه آن را  .  در آن ماهيت به وجود نخواهد آمد      
بدانيد به هر ميزانی که درک شما گسترش يابد به همان انـدازه خـود را              .  ابد پا برجا خواهد ماند    

مـا ديگـر چـشم هايمـان بـسته         .  آن هميشه هست  .  آزاد کرده ايد و می توانيد از آن بهره ببريد         
. اين است هدف زندگی ما    .  ی آن را با هم ببينيم     فيل، فيل است،  اگر ما همه قسمت ها        .  نيست

مابقی که شامل کارمان، زنمان، شوهرمان، فرزندانمان، داستان زندگي مان، وظيفـه مـان، رئـيس     
  .مان، همکاران مان و غيره مي باشند بسيار کوچکند،  و همه اينها در مقابل آن هيچ است
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  .م برسانممی خواهم که گردهمايی خود را با آوازی به اتما

 
  در سکوت مطلق صبحگاهان

  من منتظر صدای توام خداوندا
  تماس دستانت بر روی شانه هايم

  حضورت در روح و روانم
  همه احساس می شوند

  ولی آنگاه که روی برمی گردانم
  تا تو را خير مقدم گويم
  تو را نمی بينم، باگوان

  در اين جستجوي بي انتها
  ن باگوا هستم،"خود "من در جستجوي

  

    شری ساتيا سای باباباگوان 

  
  
  

 ساتيام
  DVD   اطمينان کن، سپس رها کن  

٢٠٠٦/٤/٤  
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  معنی واقعی کلمة اسالم... اعتماد به  قول  خداوند 

  
 
 
 
 
 

 

 

..زد از گل عشق بر می خيحه ای است که اعتماد وتوکل ،راي  

 

رويد و دنيا و زجر را باور خداوند از بدو تولد به شما  قول داده است که  اگر با افکار ن

به اين قول اعتماد کنيد و حضور خداوند .  نداشته باشيد، من از شما مواظبت خواهم کرد

را هميشه در قلب تان گسترش دهيد تا تمام امور زندگی تان را با آگاهی به خداوند  

  .با اين تمرين و روش،  سطح آگاهی تان  را گسترش  می دهيد. انجام دهيد

 ساتيام
  

اعتماد به قوِل خداوند که در واقع  ريشه و معنی اسالم است را من سالهای سال در قرآن خوانده 
بودم ولی هر گز معنی واقعی آنرا اينگونه واضح و روشن نفهميده بودم و لذا شخصا تجربه و درک  

  .  نکرده بودم

 شناسی اين جملة طالئی  عزيزم در راه خودساتياميکی از اولين درسهای من از بدو مالقاتم با 

 ساتيام نگفت اعتماد کن تا. به حقيقت  اعتماد کن تا درستی آن به تو ثابت شود: ايشان بود
از آن به بعد با اعتماد به . گفت تا درستی آن به تو ثابت شودبلکه . نادرستی آن بر تو ثابت شود

   دنيوی و معنوی ام بوده و   اين سر لوحة راه من در تمام امور زندگی ساتيامحقيقت و درسهای
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آوردن حضوِر آن همه خانه، به سکوت و با "رفتِن به با عشق و اعتماِد به خداوند ، اغلب با . هست
جا حاضر در قلبم، خود را  با رهائی کامل به  آن يگانه هستی  می سپارم،  و با خيال راحت و 

 ساتيام به قول و در آن سکوت،در آن اعتماد، در آن آرامش . آسوده، در حال زندگی می کنم

نه گذشته ای  و نه آينده ای، فقط در حال . حال می کنم و هم در زمان حال زندگی می کنمهم 
  آن بدستدراين صورت ديگر هيچ جای نگرانی برايم باقی نمی ماند، زيرا تمام امور را. و در بودن

   .  سپرده امتمام آگاه، تمام قدرت و همه چيز و همه جا حاضر
Omnipresent, Omnicient, Omnipotent  

  

 اعتماِد کامِل به قوِل خداوند  و  عشق و اثرات ايننتيجه و. انة من در تکنولوژی استشغل روز
 اعم از  امور زندگی، وتمام فعاليت ها، مراحل در تمامحضور همه جا حاضر را مکررا  و هر روزه 

 برای .ولوژی به وضوح مشاهده و تجربه می کنم  و حتی در زمينة تکنی، شغلی، اجتماعگیخانواد
 و  خاطرآرامش و تجربه ها، احساس آزادیداشتن  عشق و اعتماِد کامل به خداوند، تمام اين

سفرهای بسياری برای زيارت ايشان من .  هستمساتيام  و محبوبم،مديون معلم عزيز ،سبکباری

من هنر . " پيام اوستساتيام خوِدگی زند"بوده ام که واقعيت کرده ام و از نزديک شاهد اين 

، که چگونه نقش خود را با  آموختمساتيام هایرسها و گام د با دنبال کردن زندگی کردن را

ياد . به زندگی من جان داده است، روشنائی داده استساتيام . می کندآگاهِی به حقيقت بازی 

اينکه و باور به باورهای غلط  ،م نرو و در نتيجه افکار کيهانیبا افکار فردیچگونه  داده است که 
با  و نور درون از بين ببرم تا اينکه بتوانم را با ابزارهای داده شدة ايشاناين دنيا حقيقی است 

  .مباش دنيا نين دنيا باشم ولی از براِیدر اآرامش کامل 
چه تمام پس از اينکه ندای درون با قاطعيت هر از قلبم تراوش کرد، اين قطعه  شعر چندی پيش 

يک مسلمان چيست؟ سپس گفت فقط به من اعتماد کن آنگاه همه چيز درست مگر : پرسيدتر 
، سجده زشاخه گل رعشق جاودانم، با تواضع و قدردانی بسيار، همراه با يک با حال آنرا  .شودمی 

        حضرت عشق، نازنينم، ساتياِم پاهای نيلوفرگونة معلم عزيزم،به تقديم می کنم کنان، 
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 درسها و متدهايش مراش، با عشقش، با  احقيقت، کسی که با چشمة عشق  و حقيقتسر 

  . با عشق و اعتماِد به خداوند  آغشته کرده استعاشق و مجنون کرده است، مرا

  

  بود ساتيام ، بود ساتيام  کرد "خود"وارد  دروازة آنکس که مراتشنه لب و 

  بود ساتيام بود،، ساتيام وصلآنکس که مرا مردة تن کرد و به حقيقت مت
  

  بود ساتيام بودساتيام کرد خدا آن کس که مرا عاشق و تسليم 

  بود ساتيام بود ساتيام کرد خدا  آن کس که مرا ساکن ميخانة  مستانِِ
  

  بود ساتيام بود ساتيام کرد  خدا آن کس که مرا   واله و شيدای

  بودساتيام  بود ساتيام کردخدا آن کس که مرا  بردة آن عشِق 
  

  بود ساتيام بود ساتيام کرد خدا آن کس که مرا خاِک دِر  ميکدة عشِق

  بود ساتيام بود ساتيام کرد خدا آن کس که مرا هد هِد درباِر
  

   بود ساتيامبود ساتيام کرد"  خود  "آن کس که مرا  مست و خراِب بت و بتخانة

   بودساتيام بود ساتيام   کرد حرم اش باده خور و خانه نشين آن کس که مرا 
  

  بود ساتيام بود ساتيام  کرد"خود "آن کس که مرا هم نفس و همدِم

  بود ساتيام بود ساتيام کرد  جهانشاِه آن   آن کس که مرا گوپيه ديوانة
  

به  ، در شب تولد حضرت مسيحسای بابا با  راساتيام و اولين مالقات معلم عزيزمان مسيحعيسی تولد حضرت 

 . تبريک می گويميانهمة عالم

  ا عشق فراوان،ب

  
  گوپيه ساتيام  
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 ، قدم هاي سست و ضعيف باعث راهروهاي رسيدن به حقيقت كه عشق و ايمان هستند در

.  استاما مطمئن بودن به جوهر هستي خود ، همان اعتماد. شوندلغزش و متزلزل شدن مي 
  . الزمه رسيدن به حقيقت، قدم هاي محكم اعتماد مي باشد

 كه قدم در راه حقيقت را به من نشان داد و اعتماد رسيدن به حقيقت را به من ياد ساتيامبه ياد 

  .مي دانم او با من بوده است و خواهد بود .داد
     مينا       تقديم با عشق                                                 

  

   
به حال كسي كه گل اعتماد را خوش . با تشكر از خالقي كه اعتماد را در دل همه انسان ها كاشت

هر چه اعتماد به او بيشتر باشد راحت تر مي توان .  پروراند و آرامش خود را تضمين كرددر دل
  .خود را شناخت و زود تر به خالق نزديك شد

   ساتيامم             با تشكر از معلم                                 

               مهناز                                                                    
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 اگر من به خودم اطمينان كنم حتما . که رشد كند موفق خواهد بوداطمينان در وجود هر انساني
ر وقت اطمينان كامل داشتم موفق تر براي من روشن است كه ه. به خداي خود اطمينان دارم

  .بودم و بهره مند شده ام 

  .عزيز كه مرا در اين راه ياري رسانيده است متشكرمساتيام من از استادم 

       ثريا                                                                          
 

  

  
 و به شتي بازي هاي ذهن و فكر آزاد گ  اعتماد طنابي است كه مي توان توسط آن از درگير

  .آرامش و شادي رسيد و سپس در آ رامش و سرور زندگي كرد
   فرزانه                             

  

  

  
با اعتماد به خداوند مي توان راه هاي خود شناسي را محكمتر برداشت و در زندگي مطمئن بود 

هر روز با اعتماد به خداوند از من  .كه دستانمان گرفته شده است تا از لغزشها جلوگيري شود
  .خواب بيدار مي شوم ، كار مي كنم ، قدم برمي دارم و مي خوابم

                                        
   شعله                          

  

  

  
زير بار فشار و سنگيني . كردم خداوند مرا با تمام مشكالتم تنها گذاشته استزماني احساس مي

. همه جا به دنبال خدا و آرامش مي گشتم . امال احساس مي كردمروزگار خرد شدن خودم را ك
تا اينكه باالخره بعد از چندين سال فرياد زدن، خداوند التماس مرا جواب داد و اين راه الهي را 
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در اين مدت زمان كوتاه، معني اعتماد و عشق واقعي را فهميدم و با . جلوي پاي من قرار داد
ايج غير قابل تصور و آرامش بسيار بسيار عجيبي به زندگي من باز انجام دادن تمريناتم ، نت

  . گردانده شد 
  . همه اين نعمتها را مديون عشقم ، نفسم، زندگي ام، معلم عزيزم ساتيام هستم 

  . جان از تو بسيار متشكرم و دستهاي پر مهر، چشمان پر عشق و مهربانت را مي بوسمساتيام

                           فلورا                           
        

  

 
         ، كاخ هاي توهم را از هم مي پاشد و انسان را به چيزي كه حقيقت دارد راهنمايياعتماد

وقتي كه غير حقيقت آنقدر حقيقي به نظر مي آيد كه تشخيص آن دشوار مي شود با . مي كند
     ان سنگيني بارها از دوشمان برداشتهناگه "داوندا من به قول تو اعتماد دارمخ"گفتن جمله 

درآرامشي قرار مي گيريم كه خود چراغ راهمان مي شود من نمي دانم قبل از آنكه  مي شود و
معلمم ساتيام با من از اعتماد صحبت كند چگونه روزهايم را سپري مي كرده ام، اما مي دانم كه 

  .گم بودن يعني نفس كشيدن در جايي كه هوا نيست
   مقعا چيز زيادي نمي دانم اما تنها چيزي را كه مطمئنا مي دانم اين است كه عاشق معلممن وا

من سپاسگزاري عميق خودم را . مي باشم و يقين دارم كه احواالتم از قبل بسيار بهتر شده است
باشد كه همه ما همواره نور را در ميان قلبمان . با تعظيم به آن يگانه هستي، اعالم مي كنم

  .س كنيم و از اين كه قلمرو خداوند ميان قلب خودمان است در شادي و سرور مطلق باشيماحسا
  

  .با عشق به معلم بيرون و درون
       پانته آ 
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 ٢٨روز . با ارزش ترين تجربة زندگی ام را با شما در ميان بگذارم در اين جا اجازه می خواهم که
فرودگاه  من از آمريکا سعی می کرد که در تايپه، صبح، هواپيمای ٥:٣٠سپتامبر امسال، ساعت  ام

شديد بود که  تايوان بنشيند، قابليت ديد در فرودگاه تايوان اصال خوب نبود و باد اينقدر
همينطور به  ما.  چيزی به جز يک توپ فوتبال در دست طبيعت قدرت مند نبود٧٤٧هواپيمای 

يک ساختمان آمادة  ان ديديم که در باالیناگه. اينطرف و آنطرف، باال و پائين کشيده می شديم
    در داخل هواپيما مسافران جيغ می زدند، گريه و زاری می کردند و ما حتی. سقوط هستيم

نداشتند و تکان خوردن  می توانستيم سر و صدای بلند بالهای هواپيما که هيچ کنترلی هم
من که داشتم چند . بشنويم  رابارهای بار کش هواپيما که از اين سو به آنسو کشيده می شدند

دقيقه به عکس بابا که جلد  را می خواندم، در آن حالت برای چند” نازنين“صفحة آخر کتاب 
دستانم را بر روی عکس بابا گذاشتم  کتاب است نگاه کردم ، سپس کتاب را روی زانوانم گذاشتم،

 مرگ ندارم، چون از زنم آنجال هنوز آمادگی برای به بابا گفتم که من. و شروع کردم به دعا کردن
از او خواستم که زندگی ما را نجات دهد و هواپيما را به  بعد. و بچه هايم خداحافظی نکرده ام

بالاصله يک احساس بسيار گرمی در قلبم کردم، با يک تضمينی که می  .سالمت به زمين بنشاند
ندی شنيديم، آن موقعی بود بعد از آن ما يک صدای بسيار بل. خواهد بود گفت همه چيز درست

هواپيما دوباره بلند شد و باز برای بار دوم گرفتار همان طوفان شد . زمين خورد که هواپيما به
 بعدها فهميدم که ما در فرودگاهی که بسته بود نشستيم در. سرانجام به سالمتی نشستيم ولی ما

يکی از  ون فرودگاه را به خاطرصورتيکه هيچ هواپيمائی اجازه نداشت در اين فرودگاه بنشيند چ
  .ان های اخير در تايوان بسته بودنبد ترين طوف

عظيم و  تشکر کنم برای تآليف اين کتاب مهم و" ساتيام"از معلم عزيزم می خواهم من  

شانس دوباره  احساس می کنم که به من يک. ، نجات دهندة منباباهمچنين برای معرفی من به 

  خدمت کنم""بابا و ساتيام"بتوانم به معلم محبوب و نازنين ام زندگی داده شد تا اينکه 

 با عشق،         

   سيامک   
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  در رياضت آينة بی رنگ شو      همچو آهن ز آهنی بی رنگ شو
  تا ببينی ذات پاک صاف خود    ودخويش را صافی کن  از اوصاف خ

  مولوی                  
  
  
  
  
  

اين ابيات خيلی دلنشين هستند ولی من تا چندی پيش معنی واقعی آنها را درک نمی کردم تا 
 اسراری نهفته است که انسان عاجز از ، اعتمادکلمةدر . اينکه معلم الهی ام، ساتيام را پيدا کردم

برای  خود ،اعتماد. گنجينه ای نهفته استولی در عمق اده می آيد  ظاهر سبه . درک آن است
 نفس را ،يمسا،  از جنب و جوش و انديشيدن بيامدم، گوش فرا دهست که دم فرو بننشانه ايمن 

به  تا م بکشیاماره حصارَ  نفِسم  و دوِر غرور و تکبر را از خود بيرون کنم،س کندر سينه حب
سر .  به اوستصل شدِن توانمندی ها و آکاهی های و در آن کهیم، آرامشياب درون دست آرامِش

 مداده شود شاکر باش هر آنچه کهبه  که رسد که آنقدر غرق در حضور خدا شومانجام روزی می 

بيداری و آزادی وقتی .  به قول خداوندکامل اعتماد  يعنی"خود"يا به  به خداوند و چون ايماِن

چشم بر ندارم چون می دانم هر چه  يک لحظه هم  الهی حتی ذاِتکه از حقيقِتاتفاق می افتد 

  .ال اله اال اهللا .  هستی است و بس عالِمآن يگانه مبدِآ از جانب می رسد به من
  

تمام درسها و ابزارهای داده شدة  تشکر می کنم برای عشق و ساتيامخاتمه از معلم عزيزم در 

  .الهی اش
  

  با عشق،
   گيتی
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  عبِد ساناتانا دارما در لوس آنجلس در م"ا سای باباشری ساتي"تولِد هشتاد وسه سالگِی  به مناسبِت  نيلوفرسخنرانِی

 

محيالرن رحمال بسم اهللا  

  مهربانۀبه ناِم خداونِد بخشند

 سای رام
 

مان داشتند و با اينکه پدر و مادرم خيلی مذهبی نبودند ولی به خداوند اي.  شدم مسلمان زادهۀک خانوادمن در ي
 ار بی طرفمن نيز بسين  بنابراي. احترام می گذاشتنديان، بسيار روشنفکر بوده و به همة ادمة اديانهدر مورِد 

دی نمی دانستم فقط در حِد هفته ای چند ساعت که در  اسالم چيز زيآۀدربار. نسبت به همة اديان بزرگ شدم
  .ده بودم دوستان و اقوام شنينی می آموختند و آنچه که ازعليماِت ديمدرسه به ما ت

م نسبت به خداوند در آن از درِک خود. ی در آن باالها ستاست و يک جايت  قابل رويِر، غياهللامی دانستم که 

 ا پناهگاه به کمک وياد نمی آورم فقط به خاطر دارم که او را دوست داشتم و هر زمان کهروزها، چيِز زيادی به ي
م که بدانم اهللا با اج داشتمن احتي. باشد، به او دعا می کردمن ها ِت انسااز ظرفياِج داشتم،  پناهی که فراتر احتي

 ده بودمهمچنين شني. ارد که مشکالِت مرا حل کندن را دمطمـئن بودم که او هميشه قدرِت ايبا من است و تقري
ی و آنهايوب به بهشت می روند ک انجام می دهند را دوست دارد و انسان هاِی خ که اعماِل نيیکه اهللا، انسان هاي

  .که اعماِل بد انجام می دهند، آنها به جهنم خواهند رفت

در موقِع طلوع، : م می گرفتم  نماز بخوانم که دعاِی مسلمان هاست و پنج باربه عنواِن يک مسلمان، گاهی تصمي
ايد روِی که نماز می خوانيد بده بودم که هنگامی شني.  هنگام آن را به جا می آورندظهر، بعدازظهر، غروب و شب

من هر از . د که حواستان پرت شوديد و نگذاريد حضور داشته باشيهر کلمه تعمق کنيد، به آنچه که می گوي
    ن گونه دعاحدس می زنم که بدي. ن کار احساِس خوبی را در من بوجود می آورديگاهی نماز می خواندم و ا

. ستينکه  حقيقتا بدانم خداوند کي باشم بدوِن اک تری با خداوند داشته رابطة نزديمی کردم و می خواستم که 
ِ يا زيارتگاه ها می رفتيما گاهی اوقات، به مسجد  آنگونه انرژی بودن، احساِس خوبی را م و معموال در حضوِر

  .ستعا خدا کيدربرداشت بی آنکه هنوز بدانم واق

.  نشده باقی ماندا، همچنان برآوردهاق و آرزومندِی پنهان برای شناخِت خدهمچنانکه بزرگتر می شدم، اين اشتي
اری مواجه شدم، هر روز با مشکالِت فراوانی سروکار داشتم و از رونِد وقتی که به آمريکا آمدم با سختی های بسي
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ک يام بسيار نزديکا نگذشته بود که با دختر خاله ام ساتچندی از آمدنم به آمري. وس بودممايار يزندگی ام بس
طريِق عبادِت او در مورِد . ش هستم و عاشقانه دوستش دارمشه سپا سگزارمن همياو کسی است که . شدم

ن برای شناخِت خداوند، شناخِت حقيقت، ر قرار داده و راهنمای م، هميشه مرا تحِت تاثي"خود"و " حقيقت"
  هستِیکه ن را رحمِت الهی می گذارم وقتی من اسِم اي.  و خواهد بودک، بوده استشناخِت خود و شناخِت ي

  .دار می شودپديژه ای در زندگِی شما وي

حدس می زنم .  معرفی کرداو مراقبه کردن را به من. ان می گذاشتميدر مام همواره مشکالت خود را با ساتي من 
اق و اشتين م مراقبه را به عنواِن راهی که اياِق ناشناخته ای که براِی شناخِت خداوند داشتکه به دليِل همان اشتي

 .رم که از درون کمک بگيبودمن ، تشنة ايده شدميرفتم و به طرِف آن کشپذيندی را برآورده کند آرزوم

. ر، داخِل زندگِی من شوددی را در زندگِی من گشود و اجازه داد شعاِع کوچکی از نوفصِل جديشن کردن، مديتي
اِز شناختِن ِی درِک خداوند و از ني و آرزومنداقتي خالی ای را در درونم نشان داد که از اشۀن نور به من کوزاي

  .ناشناخته ها، منتظر پر شدن بود

ک انسان، من هنوز گاه و بی گاه احساِس گم شدگی و ولی به عنواِن ي اِل مرا بهتر کرد،شن، حيتيکم کم مد
 ی عظيم و واالص دهم به دنباِل قدرتتشخين جستجو را يحدس می زنم بی آنکه بدانم و ا. درماندگی می کردم

آشنايی نگذشته بود که ن چندی از اي.  آشنا کرد"ا سای باباشری ساتي "ام مرا باتا اينکه يک روز ساتي. بودم

مطمئن نيستم که . محِل زندگی من بود برومسکو که در آن زمان به مرکِز سای بابا در سانفرانسيم گرفتم تصمي
  . ن تنها راِه من بوداييا اين تصميم ازپيش گرفته شده وم را من گرفتم آيا اين تصمي

اد دارم که با و درس هاِی او بدانم، فقط به يادی راجع به سای باياِت ز به مرکِز سای بابا رفتم بدوِن اينکه جزئيمن

آنجا نمی گذشت که مدتی از رفتنم به . را داشت" خانه"از بودِن در آنجا احساِس خوبی می کردم، آنجا احساِس 

قبل از .  يافتم"شری ساتيا سای بابا"معشوق، داِر هندوستان با دخترخاله ام براِی دي ما به طرِفخود را در هواپي

 به او ش و راهی که به خداوند می رود بدانماز درس هايادی چيِز زين که شخصا او را مالقات کنم و بی آنکه اي
  .غاِم عشق را می آوردفقط می دانستم که او پي. دمعشق می ورزي

. من نمی دانستم او کيست و به همين دليل هم من کيستم. من نمی دانستم عشق چيستو سفری،   سيرعجب
عشقی ماوراِی کلمات، عشقی مادرانه، پدرانه، . دی از عشق را تجربه می کنم جديۀفقط می دانستم که چهر

  .بهشتی و الهی را
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ورم، برايش آواز بخوانم، به او شکايت  نزِد او بيام را بهانسان ديده بودم، که گريه هايبِت هيگر خدا را در ديمن 
شتر از آنکه ين های خود را با خداوند داشتم با خالق، بهنوز باال و پايي. دارمن سفِر زندگی گام برکنم، و با او در اي

زی در عمِق عمِق ولی چي. قه ای که او کارها را انجام می داد شک داشتمبه طريبه خوِد او شک داشته باشم 
ن خاطر به همي. ها و سوءتفاهم های من بوددعتمادی که ماورای تماِم شک و تردياعتماد داشت، اوجودم به او 

 .ن راه ادامه داده و هرگز آن را رها نکردمبه ايهم 

ز خدا نيد که من  وجود دارد بلکه به من هم می گويده بودم که خداوند وجود دارد و نه تنهاينکه حداقل فهمياز ا
 خدا و خودشناسی، تنها ی در عمِق وجودم می دانستم که راِهيک جاي. ، سربلند بودمی دانمهستم و فقط آنرا نم

  . دا کنمهست و من هستم را پيمشترک را که او" خوِد"ن راِه آزاديست، فقط من بايد اي

ب ربط اِن انسان ها را به مذهياری از تعصبات و تفاوت های ميبس. ِد مبهمی داشتممن هنوز در مورد مذهب، عقاي
با اين قا عمي" ک مذهب وجود دارد و آن مذهِب عشق استفقط ي: "هر وقت می شنيدم که بابا می گويد. ممی داد

  .ام رابطه برقرار کرده و به دلم می نشستپي

ن عشِق بهشتِی الهی راتجربه کرده و من اي. را آموختم" عشق"گی ام، من با شناختِن بابا و حضوِر او در زند
  .دمچشي

ن ياو به من ا" شه حاضر بودِنهمي. "يی و شکوِه خداوند، بزرگ شومباِن بابا به من اين اجازه را داد که با زيشناخت
  .ش کنم و حضورش را احساس کنم که بدانم می توانم به او تکيه کنم، صداياجازه را داد

      روز و در هر لحظه می توانندنکه معجزات وجود دارند و در هر  ايشناختِن بابا به من اجازه داد که با علِم به
  .رخ بدهند، بزرگ شوم

روندی که انسان را پله پله و مرتبا به سوی شناخِت خداوند،  . ک روند بگذارم اين بزرگ شدن را يمی خواهم ناِم
ک رونِد مداوم است که همواره در حاِل گسترش و اين برای من ي. و رابطة خود با خداوند می بردشناخِت خود 

گاهی از . ر بسيار کُند می شدا اين رونِد شناخِت خداوند يا شناخِت خود، برايم بسيبعضی وقت ها .  استرشد
 ديا اصال آن را درک نمی کردم عصبانی و نا اميدم و ينکه به آن حد و سرعتی که می خواهم آن را نمی فهماي

سواالت مرا به سوی جستجو ن اي. ؟من کيستم؟ خداوند کيست: سواِل اصلی هميشه به ميان می آمد. می شدم
  . گانگِی خود با معشوق رهنمون کردبرای حقيقت و ي
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. ن راه به سوی آگاهی آشکار می شودرای آگاهی وجود داشته باشد، بهترياق باشتيبا رحمِت خداوند، وقتی که 
، به درون بنگرم "باشم"رم که چگونه ده و ياد بگيشه پرسش عبور کريده بود که من از پِل هميحال زماِن آن رس

  .نه برون

يستيم و با ن که چگونه بايی در مورد اه راداشتم  که با راه ها و متدهايژين شانِس وين مرحله از زندگی، من ادر اي
ود را با او گانگِی خداوند اعتماد کنيم، چگونه يم، چگونه صادقانه به خذهن و افکار نرويم، چگونه ساکت باشي

ن راه ها و متدها، ابزاِر الهی ای برای من بوده يناِت ايری و تمر يادگي.گری اشنا شوم ديیم و متدهاص دهيتشخي
  .  ت می کنندست هدايهی به حقيقِت اينکه خود کيو هستند، ابزاری که مرا به سوی آگا

آنچه ی و ابدست، آنچه که قی ني درِک ما از آنچه که حقيقی است و آنچه که حقيزاِنين پی بردم که به ميمن به ا
 و کشمکش های زان، ما از مشکالتيا خود، به همان ميدارِی ما به ذاِت خداوند است و به ميزاِن بيکه موقتی 

 به حقيقِت اينکه شتريهر چه ب. ميا در جهنم به سر می بريزان در بهشت و روزانة مان رها هستيم و به همان مي
انسان را جه عشِق عشِق انسان را به خداوند و در نتين آزادی، اي. ما واقعا که هستيم پی ببريم، آزادتر خواهيم بود

  . گانگی می آوردو مرز برای همه يکران و بی حد اين عشِق بي. به خود گسترش می دهد

و ست که تفاوت ها  نيِن واقعیرک کردم که اين ديشه عوض کرد، دروزی به واسطة گفتگويی که ديِد مرا برای همي 
ن و واکنِش ما  ذهِن ما از دين، تعبيِر ما از پيغام های ديجود می آورد، بلکه درک وبرداشِتدسته بندی ها را بو

ن درِک بهتری از خداوند و خود و وقتی که م. ن می کندت که نظِر ما را نسبت به مذهب معينسبت به آن اس
ن به فهميدن و تحسيوع کردم من شر. دا کردمذهب رفته رفته معنای بيشتری برای من پيدا کردم،  پيگانگِی آنهاي

  . ر قرار می دادر به دلم می نشست و مرا تحِت تاثيشتيی از مذهبم که بيکردِن قسمت ها

:دمی گويسای بابا   

به روز با د که روز نيا در قلب های شما روشن کنم تا ببيمن آمده ام که چراِغ عشق ر"
 ن اصِلاياِن همگانی و واحد، ممن آمده ام تا به شما از اين اي. تابدشتری می درخشش بي

        هر مذهبی به انسان. مين تعهِد به عشق بگويفة عشق و ا، اين راِه عشق، اين وظيتالهي
رون را از خود بيخود بيمی آموزد که چگونه وجوِد خود را با نوِر خداوند پر کند و غروِر 

ن هدفی واال داشته و ص را به انسان می آموزد که انساعدم وابستگی و قدرِت تشخي. کند
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 ک خدا يک و تنها همة قلب ها با يد که باور داشته باشي. آزادِی معنوی به دست آورد
ند، که همة نام ها در همة زبان ها می ستايک خدا را يک و تنها يان  اديمی تپند، و همة

 ينبهتر. ک خداستد بيان کنندة يک و تنها يی که انسان می تواند بپرستفرم هايو همة 
 همة کيش ها و همة اِن مردماِنرا ميگانگی  يمراِم. ش خداوند از راه عشق استراِه ستاي

   ه من غامی کين است پيا. اِم عشق که من می آورمپين است اي. ممالک ترويج دهيد
  ."دمی خواهم شما به قلبتان ببري

.ا سای باباتيسااِم پين است اي  

 

ر به او اعتماد می کنم و هر چه بيشتر شتعاشِق خداوند می شوم، بي رشتمن به اين مسئله پی بردم که هر چه بي
      دا می کند، انسان با عشق و اعتماد گسترش پيوقتی که قلِب. شتر به او عشق دارمبه او اعتماد می کنم، بي

شه ت، و هميبه همه آگاه، همه قدروقتی که انسان عنی ي. دنببيد را ن اتفاق می افتشههميمعجزاتی  که می تواند 
  . هستِی ماستگوهِرمسکن دارد و  به اهللا، که در دروِن هستِی ما  می کند، و توکلاعتمادحاضر 

  .شه جاودانهميمطلق، ن اياهللا، 

  :می کنندف ي را توصاهللااری در اسالم نام های بسي

  .ز، قدوس، مالک، نوريم، سالم، عزواحد، صمد، حی و قيوم، حق، رحي
  : ن معانی را می دهندي که استوند اهای خدانام نها معدودی از اي
  .آگاهی، استاد، نورصلح و شادی آناندا، خرِد مطلق، قت، بخشنده، منبِع يگانه، مطلق، بدوِن تولد و مرگ، حقي

  :د می گويم و توکل در دعای تسليبابا. اسالم يعنی تسليمکلمة 

من فقط زمانی . ددگی خواهم کررسيآنها ن به م. دخود را به من واگذار کنيد؟ نگرانی های يچرا رنجور هست"
وقتی . ن هستممن دقيقا منتظِر همي. ی شما می شوم که شما بتوانيد کامال به من توکل کنيدعهده داِر نگرانی ها

تماِم پريشانی . يتان را رها کنيدتماِم ترس ها. د نبايد باشيز توکل کرديد ديگر نگراِن هيچ چيکه شما کامال به من
  ".د را رها کنيهايتان

  .نطور هم معنِی اسالم است و هميا سای باباساتي ن دعایيا

  .ن می کنمخداوند تحسيبه  و عشقاق  اين همه اشتيان را به خاطِرشه مسلمانو من همي
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  . قت، راِه عشق را به من نشان داداشتياِق من برای خداوند، برای حقي

  .ماد گرفتم که اعتماد و توکل کن راِه عشق، من يدر

  ت، ودر آن لحظه ای که من  با الهيگانگِیيان در همه جاريست، اين يک جردر اعتماد و توکل، درک کردم که ي

  .خواهد شدگانگی، مذهِب من  ينم، آنيگانگی با عشق و با معشوق را ببين اي

  .م است حکيو ، واسع، قادراهللا

  .  همه جا هست، همه قدرت و همه آگاهی استاهللاعنی ي

  .ک خدا وجود دارديفقط : ديگوبابا می 
  .خداوند همه جا حاضر است

  .خداوند همه قدرت است
  .خداوند همه آگاهی است

  .است ال اله اال اهللاغاِم اصلِی اسالم پي

   .ست جز خدا نيچيز بههيچ 
گری يِز دی است، من چگونه می توانم چيمن آموختم که وقتی خداوند، همه جا هست، همه قدرت و همه آگاه

  جز خداوند باشم؟به 
  .گريک طرِف دو البته حقيقت را شنيدن  يک طرف، حقيقت را زندگی کردن ي

سکوت برای حضور داشتن، است ک کوشِش بدوِن تقالی مداوم يقت را زندگی کردن، يمن درک کردم که حق
   .ا بودنخالص و بی ريقت،  حقيداشتن و تا حد امکان با

و مواقعی که موفق به باشم ار  حضور داشته باشم، ساکت و هوشيی کنمسعی م هستم که ین راه شاگردمن در اي
  .نها می شوم، می توانم معشوق را بشنوم و احساس کنمانجاِم اي

  

  : می گويدمولوی
  .قی سبکبال به روی آب حرکت می کنميمسِت در عشق، من ماننِد قا

  . لنگرم در ذهن، در شناور بودن، شکست می خورم
  .  مقی می باشاِن حقيک مسلمحقيقی هستم، ي" خوِد" مسِت عشق هستم، مان کهز آن زمن ني

  . به جز خدا نيستهيچ چيز .هللاال اله اال ا  قِت  حقي
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برای از معلِم الهِی درونم، از عشقم شه از گوروی واالی خودم، ميقا، هميقتا، ع من حقيم کهدوست دارم بگوي
نکه برای اي سپاسگزارم. ارم سپاسگزی جادة عشق و نور و خردت کردِن من به سو و برای هدايمي زندگبودنش در
  .گرداندد و راِه مرا روشن می نور می ده خردی که  به قلبمصدای خرد را بشنوم، اجازه داد 

  .من بابا، تولدت مبارکعشِق 
 که هميشه به  باشيم و باشدگانگی آگاهحضوِر سوامی در هر لحظه آگاه باشيم، از شادِی اين يباشد که همة ما از 

  .مآن کس که حقيقتا هستيم بيدار باشي
  :ن است اين باژان را با هم بخوانيم که معنِی آن ايدبياييحاال 

  
  . خدا بزرگ استست، ني به جز خداچيزهيچ ،  ستايش خدا راخداوند کامل است،

 سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله اال اهللا واهللا اکبر

  نيلوفر 
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  بايد موقعيکه خودمان را بدن و ذهن می دانيم  ات  
  دن به آن نيروئی که اين بدن را اعتماد  کرتمرين  
وقتی که شما . می دارد را از دست ندهيم ده نگاهزن  

پس در اينصورت هر گاه . بدانيد، که و چه هستيد ديگر احتياجی به تمرينات نيست
خوبی ها و بدی ها جلب کند، شما بايد تکيه تان ذهنتان و افکارتان شما را به قضاوت و 

به خودتان مکررا يادآوری . را به آن قولی بدهيد که از بدو تولد به شما داده شده است
کنيد که بر روی اين قول بايستيد و بدانيد که اگر با افکارتان نرويد و قضاوتی نداشته 

خداوند محفوظ به مقصد می ن عهد الهی، شما را مانند برگی بر روی دريای د ايباشي
  .رساند

تنها چيزی که برای مان باقی می ماند  . قصة زندگی مان را بايد غرق در اين اعتماد کنيم
وقتی که انسان خود را اجرا کننده بداند تمام نتايج اعمالش به . فيض الهی خواهد بود

 گم شدن او خاطر قوانين آفرينش بر دوش او سنگينی خواهد کرد و باعث سر در گمی و
در حاليکه اگر انسان خود را در حضوِر حقيقِت خود .  زندگی خواهد شددر اين جنگِل

که همان خداوند هست رها کند، در اينجا متوجه می شود که هيچگاه انجام دهنده 
نبوده است و هيچگاه احتياجی به حمل کردن نتايج آنرا نداشته است و تقبل مسئوليت 

  .سرابی بيش نبوده استها و انجام دادن آنها 

 ساتيام
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 و همچنين  گوش دادن، مشاهده،ساتيام کالسهایموجود از های  CD ها و DVD ليست برای 

 وب به می توانيد هاشريه  ن وايشانی مصاحبه ها، کنفرانس ها، ی موجودکتابها،  آنهاسوزاندن
   . کنيدمراجعه www.nazzanine.orgسايت 
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