َ,

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

ﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﻭﺟﻮ ﺩ ﻳﮑﺘﺎ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ،ﻫﺴﺘ ﹺ
ﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻳﮑﺘﺎﻳ ﹺ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﺁﻥ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﺁﻥ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﮑﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕ ﹺ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ،ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻔﺘﺎﺭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﮐﺮﺩﺍﺭﻡ ،ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕ ﹺ

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻫﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺘﯽ.

ﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﻟﻬﯽ ،ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻠﻌﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﯽ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﯼ ﺑﻴﮑﺮﺍ 
ﻣﯽ 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 ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ،ﮐﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺁﻳﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ،
ﭼﺸﻤﺔ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺳﺎﺗﻴﺎﻡ

ق بی دریغ شان در این کار قدردانی
من می خواهم از گوپی ،نیلوفر و سپیده برای کوشش و عش ِ
ش آنها برای تهیة چنین نشریة پر محتوائی بسیار خوشحال و متشکرم .من
کنم .من از تما ِم کوش ِ
ت شما در این راه درود می فرستم.
به اولوی ِ
با عشق،
ساتیام
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ی خود در زندگی کند.
ف اصل ِ
ت عشق را هد ِ
عیسی ،مصمم بود که بخشیدن و شراک ِ
آنگونه عشق با موانع و شکست های بسیاری روبرو
ن حقیقی بود ،کسی که می توانست با
شد.عیسی یک انسا ِ
م
موانع مواجه شود و در عشق به پیش حرکت کند .تسلی ِ
ل خوشی ها را نخورد و با همه
شکست و درد نشود .گو ِ
چیز یکسان مواجه شود.
ن واکنش ببیند .در
عیسی هرگز نمی توانست رنجور را بدو ِ
ن پیشکش
اورشلیمُ ،قمری ها را می فروختند و به عنوا ِ
ف خشونت نسبت به این
می کشتند .عیسی مخال ِ
ن این وظیفة
ت بینوا بود .او شروع به عهده دار شد ِ
موجودا ِ
ن
مقدس شد که این نوع خشونت را متوقف سازد و پرندگا ِ
اسیر را آزاد کند .بعضی از مردمان شروع به توهین به او
کردند و سعی کردند که او را مجازات کنند ...چرا که
ن سایه به دنبال دارد .برای
خوبی همیشه بدی را به عنوا ِ
خوشی ،سختی یک سایه است .تما ِم ضدها ،وابسته به هم هستند .خوشی و درد ،سود و زیان با
ع بسیاری دنبال کرد.
ل موان ِ
هم همزیستی می کنند .عیسی را ِه خود را با قدرت و تحمل در مقاب ِ
ج عشق کرد.
ف خدمت به مردم و تروی ِ
ی خود را وق ِ
او زندگ ِ
شری ساتیا سای بابا
)بعد از اینکه این نوشتة بابا برای ساتیام خوانده شد ،ساتیام گفت :این ،عشقی است که من از آن صحبت
می ﮐﻨﻢ(.
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"خود" در میان من عظیم است
ن
ی خود بیرون بیایید و واقعا وار ِد این گفتار بشوید .با دیدی باز و بدو ِ
از حیطة راحت طلب ِ
ت قبلی تان وارد این گفتار شوید .چرا که تجربه نیز می تواند به یک ایده تبدیل شود.
تجربیا ِ
کامال خالی به این گفتار تمرکز کنید و ببینید که چه اتفاقی می افتد .تمرکز کنید بر هر
ن من عظیم است .عظیم یعنی بزرگ .اول
قسمتی از این گفتار یا عبارت" :خود" در میا ِ
سکوت را پیدا کنید.
مدیتیشن برای چند دقیقه ادامه پیدا می کند.
ساتیام می گوید :مدیتیشن بعدی چنین است:
"خود" در میان خلقت و یا دنیا عظیم است.
مدیتیشن چند دقیقه ای ادامه پیدا می کند.
ساتیام" :خود" در میان من عظیم است ،این نشان دهندة این است که "خود" از من عظیم تر
است.
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ش "خو ِد" عظیم قرار گرفته است" .خود" در میان خلقت عظیم است ،از
پس من در میان و آغو ِ
ش "خو ِد" عظیم است.
اینرو آن "خو ِد" عظیم قبل از خلقت بوده است و بنابراین ،خلقت در آغو ِ
ساتیام :حال مدیتیشن بعدی چنین است:
"من که هستم؟"
ن سوم به خاطر داشته باشید و به گونه ای همه را
فقط مدیتیشن اول و دوم را در این مدیتیش ِ
کنار هم بگذارید .خواهش می کنم با یک تجربة قبلی این مدیتیشن را انجام ندهید ،با دیدی باز
ن این
این مدیتیشن را انجام دهید .بگذارید امشب همه چیز نو باشد ،کامال با ذهنی خالی به درو ِ
مدیتیشن بروید و بر روی "من که هستم؟" تمرکز کنید.
ساتیام چند دقیقه ای مدیتیشن را ادامه می دهد.
ن تان هستید؟ آیا شما در پاهایتان هستید؟ ،فقط
سپس ساتیام می گوید :آیا شما در دستا ِ
ببینید که "من که هستم؟" را در کجای بدنتان می توانید پیدا کنید.
بعد از چند دقیقه مدیتیشن ساتیام ادامه می دهد:
ف بدن دور و محو می شدند
به آرامی چشمانتان را باز کنید .همینطور که قسمت های مختل ِ
چند نفر از شما احساس کردید که از بدنتان عظیم تر هستید؟
آقایی کامال در بارة اینکه بدن از چه تشکیل شده است صحبت می کند.
ن شما از چه چیز درست شده است ،من از شما پرسیدم آیا
ساتیام :من از شما نپرسیدم که بد ِ
شما در پاهایتان هستید؟ من راجع به آن "هستی" صحبت می کنم .آیا شما خودتان را در
پاهایتان یا در دست هایتان و یا در گردنتان می یابید؟ شما در کجای بدنتان "خود" را می یابید؟
وقتی که شما این مدیتیشن را انجام می دهید ،شما شخصا خودتان تجربه می کنید که این
ن پایتان
جستجو در بدن ،صرفا به یک ناحیه محدود نشده است  .شما شاه ِد وجو ِد انگشتا ِ
می شوید ،شما شاه ِد ضربان قلب تان می شوید" .شاهد" ،شما هستید .این تمرینی که ما امشب
انجام دادیم نشان می دهد که "شاهد" ،خود شاه ِد بدن است" ،شاهد" ،شاه ِد خلقت است و
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"شاهد" ،شاه ِد ماورای خلقت است .بنابراین "شاهد" ،عظیم ترین است .اگر "شاهد" عظیم ترین
است ،پس هیچ چیز دیگری نمی تواند "آن" باشد.
این خیلی مهم است که بدانیم که "خو ِد شاهد" ،تنها حقیقت است ،همین و بس .البته این کافی
م
نیست که فقط بگوییم" :خو ِد شاهد" تنها حقیقت است ،نه! شما باید خودتان با تجربة مستقی ِ
ی متوالی و مداو ِم زندگی باشد.
آن ،به آن آگاه باشید .این باید یک آگاه ِ
برای همین است که ما با "خود" در میان من بزرگ است شروع کردیم .من می خواستم که
ت اینکه "خود"
ت خود ببینید .بعد می خواستم که شما کلیت را در عظم ِ
شما فردیت را در عظم ِ
ن خلقت عظیم است ببینید ،و باالخره با تعمق کردن بر روی "من که هستم" ما کشف
در میا ِ
کردیم که "خود" را در کجا می توان پیدا کرد.
تمام اینها باور های پوچ و بی معنی را از ما می زداید .همانطور که من همیشه می گویم :به ما
گفتند که ما تولد یافته ایم و ما آن را باور کردیم.
کاری که می کنیم این است که اول درک کنیم که ما از بدن مان بزرگتر هستیم و درک کنیم
ن کیهانی صحبت
که ما آن الهیتی هستیم که انگیزة بدن است .ما قبل از اینکه بخواهیم از بد ِ
کنیم ،باید این را درک کنیم .بعد هر زمان که مشکلی وجود داشته باشد ،شما درک بهتری از
خودتان و "خودتان" دارید و بنابراین نمی توانید به آسانی فریب بخورید و فکر کنید که شما
بدن هستید.
اگر من شبی در خواب کابوس ببینم ،چارة آن چیست؟ چارة آن این است که بیدار شوم و بدانم
که من عظیم تر از خوابم هستم .این چارة کابوس است.

ساتیام
ی "خود" در میان من عظیم است مراجعه کنید.
ل این دی وی دی ،به دی وی د ِ
برای مشاهدة کام ِ
۵/۸/۲۰۰۷
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ساتیام گردهم آیی را با خواند ِن دعای آساتوما آغاز می کند:

"مرا از دروغ ،به حقیقت هدایت کن
مرا از تاریکی ،به روشنایی هدایت کن
مرا از مرگ ،به جاودانگی هدایت کن"
ن ما به دنبال یک معلم را توجیه می کند.
ل گشت ِ
ساتیام :معنی این دعا ،دلی ِ
"مرا از دروغ به حقیقت هدایت کن".
و بقیة دعا این است:
"مرا از تاریکی به روشنایی واز مرگ به جاودانگی هدایت کن".
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این کا ِر یک معلم یا یک گورو است .معنی اینکه از دروغ به حقیقت باز گردیم چیست؟ یا از
تصورات به واقعیات؟
غیرواقعی یا دروغ آن چیزهایی هستند که ما بوسیلة احساساتمان حس ودرک می کنیم.
ت "خود" ،خودش رهایی دهنده از بسیاری از بندهاست .آنچه که ما
در حالیکه درک از واقعی ِ
بوسیلة حس هایمان درک می کنیم و بوسیلة ذهن معنی و تفسیر می کنیم خیالی و دروغ است.
ک این موضوع به تنهایی ،آزادی است .پس آنچه که شما با حس هایتان به آن شهادت
در ِ
ل اینکه احساسات و ذهن می توانند
می دهید و با ذهن تان قبول می کنید ،حقیقت نیست .دلی ِ
ما را متقاعد به خوشحالی ،ناراحتی ،عصبانیت ،تنهایی و یا اضطراب کنند این است که ما حقیقت
ن آنها را باور کرده ایم در حالیکه واقعیت این است که آنها اصال حقیقت ندارند .چرا حقیقت
داشت ِ
س خوب همواره
س خوب همراه بودند و این احسا ِ
ندارند؟ برای اینکه اگر حقیقت داشتند ،با احسا ِ
تداوم داشت.
ت خوب می شوند ولی آن احساسات،
ن احساسا ِ
مسلما بعضی از حس های ما باعث بوجود آمد ِ
پایدار و ماندنی نیستند .پس برای اینکه از ناحقیقی ها به سوی حقیقت برویم باید هر چه زودتر
ق آن می توانید
آموخته ها را به دور بیاندازیم و جسم تنها وسیله ای است که شما از طری ِ
ن حقیقت
بیاموزید که چگونه از دروغ به حقیقت بگرایید .هیچ راهی به جز این برای چشید ِ
نیست .اگر ما به طو ِر جدی در جستجوی حقیقت هستیم ،هر زمان که شاه ِد این دوگانگی یا
ت پنج گانه
دروغ شویم باید آن را شناسایی کرده و سپس آن را رها کنیم .باور داشتن به احساسا ِ
و غیر حقیقی به جایی رسیده است که مردم دیگر حتی نمی توانند با حقیقت مواجه شوند و به
آسانی به نحوی از آن فرار می کنند.
اینک که ما می دانیم چه چیز دروغ است ،حقیقت چیست؟
آقایی جواب می دهد :حقیقت ،برعکس دروغ است.
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ن دروغ است.
ساتیام می گوید :حقیقت ،نبود ِ
ن غیر حقیقت است .وقتی ما آنچه که
حقیقت ،نبود ِ
حقیقت ندارد را از میان برداریم ،آنچه که می ماند
ق تاریک
حقیقت است .تصور کنید که ما در یک اتا ِ
باشیم ،اکثر مردم این دنیا وقتی که در فضای
تاریکی باشند ،سعی می کنند که تاریکی را از اتاق
ص خردمند پرده ها را باز می کند .فقط با باز
بیرون کنند و این کار کشمکش به همراه دارد .شخ ِ
کردن پرده ها تاریکی از میان می رود .این کشمکش حاکی از این است که ما پرده ها را باز
نکرده ایم .ما سعی می کنیم که زندگی مان را به زور ،ثابت ،مرمت ،مهیا و اصالح کنیم که
ن خود
خودش قسمتی از غیر حقیقت است .پس بهترین کار این است که خر ِد حقیقت را از آ ِ
کنیم ،آنگاه دیگر مجبور نیستیم که چیزی را تنظیم ،اصالح و مرمت کنیم و یا هیچ مشکلی را
ت خود و یا دیگران خواهیم بود.
ل مشکال ِ
لح ِ
ل عمر تا نفسِ آخر در حا ِ
حل کنیم .وگرنه ما از او ِ
یک سناریوی هر روزه این است که ما کاری را انجام می دهیم و فکر می کنیم که درست است و
چند سال بعد پی می بریم که آن کار درست نبوده است ،در این مرحله برای مدتی در آن نقطه
گیر می کنیم و خودمان را محکوم می کنیم و بعد دوباره همان روال همیشگی را از اول ادامه
می دهیم .همینطور پیوسته به این منوال می گذرانیم بدون این که بگوییم :به خود بیا! این روش
هیچوقت نتیجه نداده است ،آنوقت ما ازاینکه افکار تکراری داریم تعجب می کنیم .این افکار
تکراری به این خاطر است که ما دست از آنها نمی کشیم .پس اعتماد به خود بسیار مهم است.
گذشته مهم نیست و آنچه که ما در گذشته انجام داده ایم هم مهم نیست ،آنچه که ما در آینده
انجام خواهیم داد هم مهم نیست .چرا؟ برای اینکه گذشته و آینده در "یک" نیست بلکه در
دوگانگی ست وحقیقت ندارد.
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همانطور که من همیشه می گویم ،هزاران هزار جا وجود دارد که ما می توانیم برویم و برای
ل چاره بگردیم ولی آیا این آسانتر نیست که فقط بیدار شویم؟ از این طریق
مشکالتمان به دنبا ِ
تمامی این کابوس از بین خواهد رفت .در گذشته زندگی کردن ،عادتی است که یک انسان خود
ت درونی یا بیرونی مانن ِد :من باید این کار را یا
شناخته دیگر آنرا با خود حمل نمی کند .مکالما ِ
آن کار را می کردم ،من باید چنین یا چنان بودم ،من باید در خانوادة دیگری متولد می شدم و
ت مطلب این است که حتی اگر ما هر آنچه که در
مکالماتی از این قبیل ،ضرورتی ندارند .حقیق ِ
ذهن گفته می شود را از ذهن مان بیرون کنیم ذهن کماکان به کار خودش ادامه میدهد .پس
بهتر این نیست که این دندان عقل را کامال بکشیم به جای اینکه سعی کنیم جای بیشتری برای
آن باز کنیم؟ این از دروغ به حقیقت رفتن است و ما مت ِد آن را هفتة پیش بازگو کردیم .آیا آن
متد یادتان است؟ آن متد این بود که استاپ کنیم .توقف کنیم .دیگر به وسیلة دروغ متقاعد
نشویم و با آن نرویم .آیا این یک شبه اتفاق می افتد؟ مطلقا نه .مگر اینکه شما در گذشته به
سختی روی این موضوع کار کرده باشید .پس این کار احتیاج به تمرین دارد و بعد ما به نقطه ای
میرسیم که دیگر نیازی به تمرین نیست زیرا شما آن را زندگی می کنید.
حاال دومین خط مانترا که می گوید" :مرا از تاریکی به روشنایی هدایت کن" .یعنی "مرا از نادانی
به خرد هدایت کن" .راه انجام دادن آن هم این است که با گفتن و تکرار اینکه این نیست ،این
نیست ،این نیست ،هر آنچه که حقیقی نیست را از زندگی خود حذف می کنیم .این همان
تمرینی است که من آن را انجام می دادم و بسیار سودمند بوده است.
ن اخبار هستید و یا اطالعاتی را بوسیلة یکی از حس
برای مثال وقتی که شما مشغول تماشا کرد ِ
هایتان می گیرید ،فقط باورشان نکنید .آن اطالعات را حذف کنید و به آنچه که غیر حقیقی
است "نه" بگویید و به خودتان بگویید :نه ،این در مقابل چیزی که من از آن آگاه هستم هیچ
ارزشی ندارد .خیلی زود ذهن حذف کردن را به طور اتوماتیک یاد می گیرد .من مطمئنم که
بعضی از شما این کار را انجام می دهید در غیر این صورت زندگی به کشمکش تبدیل می شود.
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قسمت آخر این مانترا می گوید" :مرا از مرگ به جاودانگی هدایت کن" .یعنی به وسیلة نو ِر خرد
که تاریکی و دروغ را می زداید ما درک می کنیم که هرگز نمی میریم .ما هرگز نمی میریم.
مرگ ادامة زندگی است بنابراین درمی مانیم که پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما
ح خو ِد مشکل حل کنیم .این مثل این است که ما بگوییم
سعی می کرده ایم که مشکل را در سط ِ
این گل که روبروی ما است نارنجی است ولی در واقع باید قرمز باشد بعد مقداری رنگ قرمز
بیاوریم و آن گل را رنگ کنیم.
ل عالی برایتان بیاورم :در زمان های قدیم پادشاهی بود که بسیار بیمار شده بود.
بگذارید یک مثا ِ
ن پادشاه او را صدا زده و با او در مورد
روزی حکیمی از کنار قصر پادشاه می گذشت .وابستگا ِ
بیماری پادشاه مشورت می کنند و از او می پرسند که برای کمک به بهبود پادشاه باید چکار
ن
کنند .حکیم می گوید که پادشاه به جز رنگ سبز ،رنگ دیگری را نباید ببیند .بنابراین وابستگا ِ
پادشاه ،تمام قلمرو پادشاه را رنگ سبز می زنند تا جایی که حتی هیچ کس حق نداشته پادشاه
را ببیند مگر اینکه لباس سبز بپوشید .مدتی بعد آن حکیم دوباره از کنار قصر پادشاه می گذشته
است و متوجه می شود که همه چیز سبز است .این موضوع به نظرش بسیا خنده دار و مضحک
ن قصر در این مورد پرسش می کند .کارمندان به حکیم می گویند که ما
می آید و از کارمندا ِ
فقط دستورات شما را اجرا کردیم و همه چیز را به رنگ سبز در آوردیم و پادشاه بهبودی کامل
یافته و حالش خوب است .حکیم در جواب می گوید :شما تنها کاری که باید می کردید این بود
که به پادشاه یک عینک با شیشة سبز رنگ می دادید.
همینگونه هم ما سعی می کنیم که همه چیز را به نحوی عوض کرده تا صرفا با شرایط ما وفق
داده شود .ما سعی می کنیم که زندگی مان ،کارمان ،دوستانمان و اقواممان را عوض کنیم .ما
حتی سعی می کنیم که در کل خلقت نیز دستکاری کنیم .در حالی که ما تنها کاری که باید
انجام دهیم این است که دیدی داشته باشیم که آنسوی ماورا را می بیند .ماورای تمام تصاویر و
تما ِم این نقش ها.
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این چگونه انجام می شود؟ بوسیلة "خود کاوی" .بوسیلة درک کردن و نه بوسیلة صرفا فرا ر
کردن .در هر لحظه و در تمامی لحظات .برای اینکه ارزش دارد ،ارزش دارد زیرا خبر بسیار خوبی
ن هیچ هزینه ای برایتان آرامش خاطر می آورد .آیا حاضر
است .ارزش دارد برای اینکه بدو ِ
هستید بی آنکه هزینه ای بپردازید ارزش آن را بفهمید؟
ی بیکران.
آن که ما حقیقتا هستیم "سات"" ،چیت"" ،آناندا" است .حقیقت ،آگاهی وشاد ِ
ما همیشه به دنبال شادی بیکران می گردیم و همواره طبیعت و هستی وذات ما شادی بیکران
است .این برای همة ما خبر بسیار خوبی است .ممکن است به نظر بیاید که من مرتبا خودم را
تکرار می کنم ،بله من کماکان خودم را تکرار می کنم.
دختری می پرسد :من فکر می کنم خیلی مهم و خوب است که شما گفتارتان را تکرار
می کنید برای اینکه هر چه شما بیشتر تکرار کنید من بیشتر آنرا به خاطرم می سپارم.
ساتیام :حقیقت ،بسیار ساده و در عین حال هم بسیار پیچیده است چرا که ما آنقدر چرندیات
در سرمان می ریزیم که بهتر است بی پرده و
کامال فیلتر نشده در مورد آن صحبت کنیم به
جای اینکه سفسطه کنیم تا بلکه بتوانیم آنرا برای
مردم راحت تر و قابل فهم تر کنیم .من خیلی
بیشتر ترجیح می دهم که ما حتی یک کلمه از
چیزهایی که اینجا گفته می شود را نفهمیم تا
اینکه بخواهیم از این گفته ها یک ایده بسازیم.
س
این برای این است که فهمیدن از ذهن می آید در حالیکه باید به قلبتان فرو رود .آن احسا ِ
ذوق در قلب است که درک و سپس گسترش می آورد و بسیار پر ارزش تر از این است که سعی
م روزمره بفهمیم .آیا کسی سوالی دارد؟
کنیم آنرا با فه ِ
آقایی می پرسد :قسمت "شانتی ،شانتی ،شانتی" چیست؟
ساتیام :صلح ،صلح ،صلح.
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آن شخص دوباره می پرسد :و این به زبان سانسکریت است؟
ساتیام :بله و دلیل اینکه شما آنرا سه بار می گویید برای گذشته ،حال و آینده است .همچنین
ف درک یا سه "گوناها" .سه گوناها ،سه گرایش ها یا تمایالتی هستند که
سطح های مختل ِ
قسمتی از طبیعت انسانند و اهمیت بسیاری دارند.
خانمی می پرسد :ما چگونه می توانیم یاد بگیریم که به خودمان بیشتر اعتماد کنیم؟
ساتیام :وقتی این سوال را می کنید به چه کسی
می خواهید در خودتان اعتماد کنید؟ نه ،حقیقتا
به این سوال با یک عقیدة ساختگی جواب ندهید.
آن خانم می گوید :مثال اگر شما فکر یا احساس
کنید که فرزندتان با مشکلی مواجه خواهد شد و
اتفاقا هم او با مشکل مواجه شود ،آیا آن احساسی
که شما داشته اید حقیقی بوده است یا نه؟
ت درون و از این قبیل چیزهاست؟ آنچه که
ساتیام :آیا منظور شما از این سوال بینش یا بصیر ِ
شما فکر می کنید ،هیچ گونه قدرت و حقیقتی ندارند مگر اینکه شما بدانید که حقیقتا "که
ت کنندة کار را به دوش بکشید بیشتر زیر با ِر آن خم و
هستید" و هر چه بیشتر شما بار و مسئولی ِ
له خواهید شد .این ایده که شما می دانید را از خودتان بیرون کنید ،شما هیچ چیز نمی دانید.
ذهن می خواهد شما را قانع کند که کسی باشید ،قبول نکنید .شما فقط در این صحنه حضور
یافتید و فرزندانتان هم حضور یافتند .بهترین کاری که می توانید بکنید این است که خودتان و
ن شما هیچ قدرتی
آنها را دوست داشته باشید و بگذارید کسی دیگر ،کنندة کار باشد .بله ذه ِ
ندارد .چیزی که من می خواهم بگویم این است که به دالیلی در طی زندگی های متعدد ،ما کم
کم مغرور و متکبر شدیم .این تکبری که ما اکنون داریم این است که فکر می کنیم ماانجام
دهنده هستیم .این فکر ،کلی آشغال نیز با خود به همراه دارد که ما آنها را هم با خود حمل
ل انجام دهنده را
می کنیم .چیزی که باور کردنش سخت است این است که هر چه شما کمتر ر ِ
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بازی کنید ،انجام دهنده بیشتر کا ِر خود را انجام می دهد .برای همین است که تنها کاری که
ف یک فکر ،آنچه که احتیاج دارد
یک انسان خودشناخته می کند این است که فقط با زمزمة لطی ِ
ن خودشناخته افکار را بر نمی گزینند .پس
برایش مهیا می شود .این برای این است که یک انسا ِ
چرا ما افکار را برمی گزینیم؟ برای اینکه ما فکر می کنیم که ما انجام دهندة کار هستیم .ما فکر
ن ما هستند و ما باید مسئوالنه آنها را بزرگ کنیم و در این پروسه
می کنیم که اینها فرزندا ِ
ت بسیاری قرار می
میلیون ها بار اشتباه می کنیم و خودمان را در معرض موقعیت های سخ ِ
دهیم .بنابراین بهترین کار این است که هم خودمان و هم بچه هایمان از "حقیقت" تغذیه کنیم.
من خودم این را با سختی یاد گرفتم .باور کنید که من قبال ماد ِر بسیار عصبی بوده ام ولی توسط
همان درکی که ما از "خود" به دست می آوریم نجات و رهایی پیدا می کنیم .هر چه بیشتر شما
تمرین کنید که استاپ کنید و فقط بیایستید ،بیشتر برای فرزندانتان مفید خواهید بود .چرا؟
برای اینکه این مانند یک آینه می ماند .آنها خودشان را در آینة چشمان شما می بینند .ولی اگر
ما مسئولیت را کار خودمان بدانیم و بیاندیشیم که در فکر کردن ،قدرتی وجود دارد ،زیر بار
ن آن توجه زیادی نکنید .من
مسئولیت گیر می کنیم ،پس مواظب ذهن باشید و به اهمیت داشت ِ
این را تجربه کرده و می دانم.
مردی می پرسد :پس زمانی که شما با چنین بینشی بچه ای را بزرگ می کنید آیا فقط به او
"حقیقت" را می گویید وبس؟
ساتیام :بله ،شما نه تنها "حقیقت" را
زندگی می کنید بلکه به این مسئله پی می
برید که بچه هایتان هم با شما یک هویت را
دارند .پس هر درکی که از "خود" تان دارید
همان درک را از آنها هم خواهید داشت.
همچنین پی میبرید که بچه های شما به
عنوان بدن و ذهن صرفا برای تجربیات
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خاصی به اینجا آمده اند ولی نهایتا آنها آن ذهن و بدن نیستند و شما به گونه ای اعمال آنها را از
هویت اصلی آنها جدا می کنید در غیر این صورت ما در مورد فرزندانمان همیشه یک داور و
قاضی خواهیم بود.
زمانی که شما به بچه هایتان می گویید :شما نباید فالن کار را انجام می دادید یا به خودتان
می گویید من چه کار اشتباهی کردم که آنها چنین رفتاری دارند ،روی سخن شما در واقع به
ذهن و جسم آنهاست در حالیکه آنها ذهن و جسم شان نیستند .پس ما هر چه بیشتر با حقیقت
در تماس باشیم کمتر سعی می کنیم که آنها را محدود کنیم .من روشی را می دانم که ما می
توانیم انجام دهیم به خصوص آنهایی که بچة کوچک داریم و آن این است که هر وقت آنها را می
بینیم به آنها بگوییم که آنها نور هستند .کم کم آنها پی می برند که من خوب یا بد نیستم ،من
موفق یا شکست خورده نیستم ،من مهربان یا نامهربان نیستم .من نور هستم .همان جا شما آنها
را از اینکه باید خودشان را برای زندگی آماده کنند یا زندگی شان را اصالح کنند با این آگاهی
که نیازی به اصالح و ترمیم نیست ،خالص کرده اید .حاال ممکن است شما بگویید که ایکاش من
این را از ابتدا می دانستم .نه ،آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است ،شما انجام دهنده یا کنندة آن
نبوده اید پس در این صورت می توانید آرامش داشته باشید .ساتیام خطاب به مردی می گوید:
مگر نه؟
آن مرد جواب می دهد :من می خواستم بگویم که چگونه می توانم به عقب برگردم و بعد از
ش دخترم به او بگویم که آنچه که تا به حال به تو گفته ام را فراموش کن.
هجده سال پرور ِ
ساتیام :این را به او نگو .این مسئولیت تو نیست و اگر بگویی که من باید بهتر از این ها
می دانستم و عمل می کردم ،شما باز هم باری دیگر کوله بار انجام دهنده و کننده را به دوش
ن این کوله بار ،این کوله با ِر انجام دهنده بودن ،مطلقا حقیقت ندارد و
کشیده اید .به دوش کشید ِ
دروغ ترین و غیر حقیقی ترین باری است که کسی می تواند به دوش بکشد .حاال که این را
می دانیم ،روی خودمان کار می کنیم.
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در کتاب "الهامی از نازنین" سوال شده است که :چگونه بچه هایمان را پرورش دهیم؟ و جوابش
ت دنیا را چگونه باال می بریم؟ با باال
ی خودمان .ارتعاشا ِ
ن ضمی ِر آگاه ِ
این است که :با پرورش داد ِ
ی خودمان .چرا؟ برای اینکه فقط یک ضمی ِر آگاهی وجود دارد .وقتی شما
ن ضمی ِر آگاه ِ
برد ِ
ضمیر آگاهی خود را گسترش دهید ،کل ضمیر آگاهی را گسترش داده اید .زمانی که از من
خواسته شد که در مرکز شهر رینو به مقصو ِد صلح ،راه پیمایی کنم من به همین دلیل نپذیرفتم.
برای اینکه زمانی که برای صلح راه پیمایی کنم برای من این معنی را می دهد که من جنگ را و
ع
ن آن را تصدیق کرده ام .آیا شما این نکته را می بینید؟ بهترین جایگاه یا موضع ،موض ِ
بود ِ
بی طرف است ،جایگاه یا موضع نداشتن است .بعد دیگر جایی نمی ماند که از آن فرار کنید یا به
آن پناه ببرید .شما فقط هستید .فقط هستید .ساتیام خطاب به مردی می گوید :این خبر خوشی
است.
آن مرد جواب می دهد :من موافقم .این را ِه خیلی شناخته شده و معروفی نیست .ولی با این
حال خبر خوشی است.
ساتیام :از کی تا به حال معروفیت برای کسی
خوشحالی به همراه داشته است؟ فقط یک مجله
را ورق بزنید و ببینید که چگونه یک روز از کسی
تجلیل می کنند و روز بعد او را به زمین می
ن صحبت
کوبند .دوباره من می خواهم از نادر بود ِ
هایمان در اینجا به شما یاد آوری کنم ،بعضی
وقت ها ما بزرگی و عظمت آن را نادیده می
گیریم و از قلم می اندازیم و احتماال ارزش کافی را مثل جواهری در دستانمان به آن نمی دهیم.
ن حقیقت را می شنوید بسیار کمیابند .این را به خاطر داشته
مکان هایی که در آنجا شما سخ ِ
باشید .اگر باور نمی کنید ،دور دنیا بچرخید و خودتان این را کشف کنید .من هیچ کس نیستم.
ن من بیرون می آید و من نمی خواهم شما فکر کنید که من یکی از آن
سخن ،خودش از دها ِ
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انسان های انگشت شمارم .انسان های بسیاری هستند که دربارة "حقیقت" صحبت می کنند
ولی حقیقت را نمی شناسند و فقط تصویر را درمان می کنند .ما همه چقدر خوش اقبال هستیم
که این "حقیقت" شگفت انگیز که اینقدر ساده و رهایی بخش است را بی اختیار به آغوش
می کشیم .ما فقط سر موقع به اینجا می آییم و کاری نداریم که چه کسی می آید و چه کسی
نمی آید .نمی دانیم که در مورد چه صحبت خواهیم کرد یا چگونه آن را دریافت خواهیم کرد.
پس وقتی که ما اینجا هستیم و در مقام انجام دهنده نیستیم ،چه اتفاقی می افتد؟ این زیبایی به
وقوع می پیوندد .شنونده و گوینده به هم می پیوندند و با هم یکی میشوند.
مردی می پرسد :از خدا بیشتر برای ما بگویید .آیا ق ِد او نزدیک به شش فیت و وزن او هم نود
پاند است؟
ساتیام زی ِر لب می گوید :قد او در واقع پنج فیت است .بعد ادامه می دهد :آیا شما می خواهید
ل لمس بدانید؟ خدایی که ما بتوانیم دوستش داشته باشیم و او ما را
در مورد یک خدای قاب ِ
دوست داشته باشد؟
ن ضمیر آگاهی.
آن مرد می گوید :خدا به عنوا ِ
ل بسیار زیبایی است .بگذارید از یانی یا
ساتیام :ما در مورد همین صحبت می کردیم واین سوا ِ
خرد به باکتی یا سرسپردگی برگردیم .من زیاد دربارة سرسپردگی نمی گویم چرا که برای من
موضو ِع بسیار عاطفی ای است .وقتی که شما به خداوند عشق می ورزید ،آن خدایی که برای
خود ساخته اید یا آن خدایی که از صمیم قلب و با تما ِم وجود به او اعتقاد دارید ،این بزرگترین و
با شکوه ترین کاری است که می توانید در زندگی بکنید .وقتی که شما بی نهایت خدا را دوست
ن به او و اعتقاد داشتن به اینکه
ن به او .با توکل کرد ِ
داشته باشید ،شروع می کنید به توکل کرد ِ
آن هستی از شما مواظبت خواهد کرد ،دروازه های بهشت به روی شما باز می شوند که همان
ش حقیقت است .در ابتدا شما خدمتکار یا دستیار خداوند هستید با این فکر که
خرد و بین ِ
ن رحمت او بر شما خواهد بارید .خدایی
ت شما توجة خداوند را جلب خواهد کرد و یا بارا ِ
خدم ِ
که من می پرستم ممکن است با خدایی که شما می پرستید متفاوت باشد ،واقعا مهم نیست چرا
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که همه یکی هستند .سپس شما به خداوند نزدیک تر می شوید و این همان مرحله ایست که
عیسی آن را پس ِر خداوند خطاب می کرد .این زمانیست که شما پدر را با تمام قلب و وجودتان
دوست می دارید و میان پدر و پسر سرسپردگی وجود دارد .دیگر حقوق و مواجب در کار نیست،
به عبارتی دیگر بر خالف کاری که در مذهب می کنند شما برای پاداش ،کار نمی کنید .شما
برای عشقی که به پدر دارید کار می کنید .شما صاحبخانه هستید و با پدر در یک خانه زندگی
می کنید .بنابراین نیازی نیست که پدر به شما مقرری بدهد .همان کاری که پدر و مادرها در این
ی شما با "حقیقت" یا آنچه که شما
مملکت مرتبا انجام می دهند .از این طریق ،اتحاد و پیوستگ ِ
آن را خدا می نامید نزدیک تر و نزدیک تر می شود .شما برای خداوند اشک می ریزید ،به او دعا
می کنید ،دربارة او کتاب می خوانید و از این قبیل کارها می کنید .من اصال در مورد مذهب
صحبت نمی کنم چرا که خیلی شیفتة آن نیستم .بعد از اینکه شما همة آن کارها را کردید،
ق شما به خداوند ،یا همان چیزی که برای شما مظه ِر خدا است آنقدر غیر قابل تحمل
عش ِ
می شود و شما آنقدر برای خداوند بی تاب می شوید که تنها راهی که می توانید سیراب شوید
این است که در خداوند غرق شوید و با او یکی شوید .این همان وقت و همان گفتة عیسی است
که" :من و پدر یک هستیم" و این همان خردی است که ما در اینجا دربارة آن صحبت می کنیم،
این همان جادة "من و پدر یک هستیم" است .این قصه ای است که سه قسمت دارد .حال شما
ممکن است بگویید که :من فقط به این مکان آمدم ،نه به آن صورت سرسپردگی داشته ام و نه از
ب من به شما این خواهد بود که :ممکن است که در این زندگی
"کارما" چیزی می دانم .جوا ِ
نبوده است ولی این نیست که هرگز نبوده است .امکان ندارد که هرگز اتفاق نیافتاده باشد چرا که
ی دیگری دلتنگ و بی تاب نمی شد شما اکنون این تشنگی را حس نمی
اگر قلب شما در زندگ ِ
ی بی دلیلی که در این زندگی دارید .مرسی از اینکه این سوال را کردید،
کردید ،به خصوص تشنگ ِ
با سوال کردن ،جواب ها از من بیرون می آیند و برای همین است که من شما را به سوال کردن
تشویق می کنم.
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همان مرد دوباره می پرسد :آیا شما فکر می کنید که در این کالس ،ما از یک آگاهی عظیمی
برخورداریم؟ آیا فکر می کنید که ما آن "یک" آگاهی را نه به طور مقتدر ولی به طور هم تراز و
هم آهنگ در اینجا داریم؟
ساتیام :برای مثال وقتی که یک زلزله یا
طوفان اتفاق می افتد آن چیزها یا بناهایی که
سست به نظر می آیند بیشتر ایستادگی می
کنند تا آنهایی که سخت و بسیار محکم
هستند .ما مانند کـره آب شده ایم وگرنه هر
هفته اینجا دور هم جمع نمی شدیم .به همین
ت کمی
ی خالص ،مقاوم ِ
ل آگاه ِ
دلیل در مقاب ِ
وجود دارد و به این جهت هماهنگی وجود دارد.
حال اگر سختی و استحکام وجود داشته باشد مطمئن باشید من اولین کسی هستم که آن را
حس خواهم کرد .چندین بار کسانی به این جا آمدند که من این احساس را با آنها کردم و فقط
با خودم گفتم :آه خدای من ،و آنها دیگر هرگز برنگشتند .یک دفعة دیگر من گفتم که احساس
می کنم یک دیوار در این کالس کشیده شده است و من سعی دارم که از میان آن رد شوم و
شاید بهتر باشد که در سکوت فرو روم تا اینکه کالس را ادامه دهم و بعد اواخر کالس ،دیوار
افتاد.
ک عمیق ،یک آزادی وجود دارد که می تواند انسان ها را به مراتب بیشتر تغییر دهد تا در
در در ِ
ل مطلق است علیرغم آنچه که
قضاوت .وقتی که شما عمیق ترین درک را داشته باشید ،آن قبو ِ
در ظاهر دیده می شود .اگر کسی به اینجا بیاید و اعتراف کند که عمل بسیار بدی را انجام داده
است ،چنانچه ضمیر آگاهی من به سوی قضاوت کردن بود وقتی او از اینجا می رفت صد در صد
مطمئن باشید که همان اشتباه را دوباره تکرار می کرد .این برای این است که به محض اینکه
م دوگانگی می شوند و مرتبا با
ش تالط ِ
شما قاضی شده و دیگران را قضاوت می کنید آنها دستخو ِ
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مسائلی مانند :من باید ،من نباید و از این قبیل چیزها باال و پایین می شوند .اما وقتی شما به آنها
ک کامل و اجازة بودن می دهید ،ذهن می ایستد و آنها خودشان یاد می گیرند که چه چیز
در ِ
برایشان خوب است.
قبل از اینکه خداحافظی کنیم دوست دارم چند دقیقه ای مدیتیشن کنیم .هفتة دیگر تعدادی از
ب "الهامی از نازنین" را ترجمه
دوستانم از آتالنتا به ما ملحق خواهند شد .یکی از آنها کتا ِ
کرده است .شاید بتوانیم هفتة دیگر حتی گفتگوی عمیق تری داشته باشیم.
برای یک لحظه بیایید آگاهانه درک کنیم که ما مطلقا به هیچ وجه نیازی نداریم که با افکار
برویم .برای چند دقیقه با اطمینان خاطر به اینکه از همه چی ِز ما مواظبت می شود با آرامش
بنشینید .نیازی به هیچ فکری نیست .بیایید فقط باشیم.
پس از چند دقیقه مدیتیشن ساتیام ادامه می دهد :چشمانتان را به آرامی باز کنید .آیا همه
ن فرم را
ت بدو ِ
مدیتیشن خوبی داشتید؟ خیلی نادر و تقریبا غیر ممکن است که خدا یا حقیق ِ
بشناسیم مگر اینکه کسی را داشته باشیم که ما را به آن رهنمون کند .من آن کس را گورو یا
ن فرم یا حقیقت
ک خدای بدو ِ
معلم می نامم که در مور ِد من او "سای بابا" بود .چرا شناختن و در ِ
سخت است؟ به همان دلیلی که شما نمی توانید از یک کسی که بسیار تنبل است بخواهید که
ن بی فرم ،ماورای آگاهی
بلند شود و سی کیلومتر بدود ،به همان دلیل هم آگاهی و درک کرد ِ
ذهن و احساسات است چرا که بسیار چیز غیر عادی است .برای همین است که آواتارها و
س با آنها،
ق تما ِ
فرزانگان ظهور می کنند ،آنها جسم پیدا می کنند تا به توسط آنها واز طری ِ
ن شاگرد و معلم را در خود
ق میا ِ
کسانی که در جستجو و طلب هستند آسان تر بتوانند عش ِ
ک خدا ،یا
گسترش دهند .برای من هم به همین گونه بوده است .این عشق شروع می کند به در ِ
ن فرم است .پس این به ما ایدة
ف عشق می رود و عشق ،بدو ِ
ت بی فرم چرا که تمرکز به طر ِ
حقیق ِ
ک بی فرم یا حقیقت را می دهد .برای همین است که آنها در زمان های مختلف
خوبی برای در ِ
متجلی می شوند تا ما را به سوی "خود" رهنمون کنند.
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من می خواهم گایتری مانترا را بخوانم .این اولین باری است که من در این کالس در مورد مانترا
ش نو ِر
ها صحبت می کنم .این بسیار مانترای زیبایی است :دعا می کند که ابها ِم نادانی با تاب ِ
خورشید از میان برود .که ما از گذشته و آینده رها باشیم و نفو ِذ دنیای بیرون نتواند ما را لمس
کند .این "گایتری مانترا" است:
اوم
بور بووا سواها
تَت سَویتور َورِنیَم
برگو ِدوَسیا دی مهی
دی یو یو نَه ِپرَچو َدیَت
ی صلح،
ن شانتی ،شانتی ،شانتی که معن ِ
ساتیام "گایتری مانترا" را سه بار می خواند و با گفت ِ
صلح ،صلح را می دهد کالس را به اتمام می رساند.

از د و د ِ 
 ١رس ٢٠٠
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   ه د 
  ا از م   ِ

ِ   :

همانگونه که غیر ممکن است خداوند را روی صفحه نقاشی ترسیم کرد ،همانگونه هم غیر
ن بی نام،
ممکن است که در مورد خداوند نوشت .حتی استفاده از کلمه ای برای نام گذاشت ِ
ی دردناکی را بوجود می آورد .بنابراین من فقط سعی خواهم کرد که یکی از اولین تجربه
جدای ِ
ل
های خودم را با شری ساتیا سای بابا برایتان بازگو کنم .به امید اینکه بتوانم تغییر و تحو ِ
عظیمی که ناشی از موهبت استاد من بوده است را برای شما نقل کنم .برای اینکه حقیقتا بدانیم
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ت این فعل
ک قدر ِ
که او به راستی کیست  ،اندیشه های جدایی نباید وجود داشته باشد .برای در ِ
ت نهانی و التیام بخشی که در مرکز یک
و انفعال ،انسان باید قضاوت را کنار بگذارد و به قدر ِ
ب خواهان ،حاضر و مملو از اشتیاق وجود دارد ،تسلیم شود.
قل ِ
ی او بشناسیم و نه با یک تصور از آنچه که فکر
هر کدام از ما باید سای بابا را از نقطه نظ ِر یگانگ ِ
می کنیم او هست و یا باید باشد .حتی اگر ما فکر کنیم که او خداست ،این چه معنایی دارد؟ آیا
ما واقعا می دانیم خدا چه هست و یا چه نیست؟ یا اینکه ما فقط یک عقیده یا باور از تصوراتی
ف درس های بابا از بین بردن آن باورها و تصورات
که در ذهن مان از خدا ساخته ایم داریم؟ هد ِ
ن هر گونه تصوری در ذهن ما را هدف قرار می دهد تا اینکه ما
است .درس های بابا ویران کرد ِ
ی ذهن
ت کماکان متغیر هستند را ببینبم .از این طریق ما باالخره پوچ ِ
آنچه که ماورای این تصورا ِ
ن منبع
ت ما با پرسش و جستجوی بسیار برای پیدا کرد ِ
را خواهیم دید .همینطور که تصورا ِ
ن تهی از تصورات خواهیم شد .در آنجا ما ضمی ِر
ذهن کمرنگ و محو می شوند ،ما شاهد ذه ِ
ی خالص یا "حقیقت ،آگاهی و د ِ ودان" را خواهیم دید که بابا آنرا "سات ،چیت،
آگاه ِ
آناندا" می نامد.
ن خود داریم که آمادة آزاد کردن ماست ،آزاد کردن از قضاوت های خیالی،
ما کسی را در میا ِ
ت غلط ،آزاد کردن از دنیای نسبی .امیدوارم که ما همیشه خودمان
آزاد کردن از درک و تصورا ِ
س چنین آزادی قرار دهیم ،او اینجاست تا این آزادی را با رحمت و فیض الهی خود
را در دستر ِ
به ما تقدیم کند.
حال من دوست دارم یکی از تجربه های اولیة خودم با بابا و اینکه چگونه به سوی او و
ن عزیز در میان بگذارم.
ت او رهنمون شدم را با خوانندگا ِ
تعلیما ِ
این بدن در ایران به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است .در جامعه ای زی ِر نفو ِذ اسالم .با اینکه
ل مذهب اسالم کاری نداشتیم ولی بی انکار ،حضو ِر آن عمیقا و بطور نا
من و خانواده ام با اصو ِ
خودآگاه در ضمی ِر آگاهی من نقش بسته بود .من این را در آن روز که بابا را مالقات کردم به
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وضوح دیدم .اولین دارشان برای من اصال خوشایند نبود در صورتیکه برای بیشت ِر مردم خوشایند
س تردی ِد من به دلیل این بود که مسلمانان فقط بی فرم
می باشد .من فهمیدم که اولین احسا ِ
را پرستش می کنند و این باور و اعتقاد ،نا خودآگاه در من تاثیر گذاشته بود .بنابراین یک ترس
ک بسیار زیاد ،آن لحظة پر ارزش و نازنین را از من ربود ،لحظه ای که من تمام عمر برایش
وش ِ
صبر کرده و چشم به را ِه آن بوده ام .در وحله اول از اینکه با آمدنم به این آشرام مرتکب بدترین
گناه شده ام وحشت کرده بودم ،جایی که مردم شری ساتیا سای بابا را خدا می دانند .با اینکه
س مقاومت مرا تحت تاثیر
تا آن لحظه اسالم را تمرین نکرده بودم ولی از اینکه چه آسان احسا ِ
قرار داده بود ،شوکه شده بودم .خوشبختانه یک نیرو یا انگیزة قوی از درون ،مرا تا باقیماندة
سفرمان در آنجا نگاه داشت .شب کریسمس  ،۱۹۸۱بابا به ما مصاحبه داد.
ن اطاق مصاحبه خزیدم.
ن زندگی ،چنان زخمی و فرسوده بودم که به سختی به درو ِ
در این دورا ِ
هق هق کنان با خودم زمزمه می کردم که :سر انجام به خانه ام باز گشتم .بابا بالفاصله با
اظهاراتش در مورد زندگی ما ،به ما نشان داد که او ما را از درون و برون می شناسد ،سپس او
فقط با تکان دادن دستش ،به قدری برای من ویبوتی درست کرد که برای عدة بسیاری کافی بود.
ت آن ،احساس خوشبختی
با اینکه اکثر مردم از ویبوتی او بسیار قدردانی می کنند و از دریاف ِ
می کنند ولی این در مورد من صدق نمی کرد .یادم می آید قبل از اینکه به سفرمان به
هندوستان برویم ،من به خودم گفتم :امیدوارم بابا برای من ویبوتی درست نکند .به یاد آوردم
که در کتاب "آواتار" خوانده بودم که بابا برای مردم ویبوتی درست می کند .فکر می کنم که من
از پذیرفتن ویبوتی می ترسیدم ،چرا که ناخودآگاه از تغییر ،هراس داشتم .از آنجاییکه تغییر،
فضای ناشناخته ای برای من بود و با اینکه من آنجا بودم که کمک او را بگیرم ،ولی برای
دریافت آن نیز هنوز مقاومت می کردم.
ت من زندگی می کردند ،یکی
ن بزرگ داشتم که با هم در احساسا ِ
در آن زمان ،من دو دشم ِ
ترس بود و دیگری شک .این دو که من آنها را "دزدان" می نامیدم هر لحظة گرانبهای مرا از
ل من با بابا ،این دو دزد مانند سربازانی در فر ِم افکار ،به سوی
من می ربودند .در آن روز او ِ

25

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ

١٣٨٨

َ,

ن من رژه می رفتند تا اینکه ذهنم تبدیل به یک میدان جنگ از احساسات خیالی شد .بابا،
ذه ِ
به خوبی آگاه از اینکه در درون من چه می گذشت ،کامال معما و وضع دشوار مرا نا دیده گرفت
و مقدار زیادی ویبوتی خلق کرد و به من داد .من به صورت او نگاه کردم ،لبخندی درخشان از او
می تابید .من گفتم :بابا ،آیا من می توانم این را برای بچه هایم ببرم؟ او جواب داد :نه! تو تمام
ف دیگ ِر اطاق
آنرا بخور ،من بعدا برای بچه هایت خواهم داد .او نقشة مرا می دانست .او به اطرا ِ
ن دیگر رفت ،ولی هنوز چشمش را از روی من بر نمی داشت تا من نتوانم تقلب
به سوی مردما ِ
کنم.
وقتی که من مقداری از آن ویبوتی ها را خوردم و بقیة آن را هم به روی تمام بدنم ریختم ،او
ف دستانم را پر از ویبوتی کرد .من نگاهی به او کردم که از او بپرسم
بر گشت و باری دیگر ک ِ
جریان چیست .او به من اشاره کرد که دومین وعده را هم بخور) .به راستی که چه وعده ای
بود!( .من با درماندگی به شوهرم نگاه کردم .شوهرم لبخندی تا بنا گوش به صورت داشت.
این اولین بر خورد فیزیکی من با بابا بود .او به من می آموخت که به او اعتماد کنم تا او بتواند
م بال هایت با من همکاری کن .از
به من کمک کند که پرواز کنم .او می گفت :در مرِمت و ترمی ِ
ن دارشان دیدم مشکوک و ترسان
آنجایی که من از همان دفعة اول که بابا را در حال داد ِ
بودم ،تصمیم گرفتم که پاک حرف هایم را بزنم ،به طرف او بر گشتم و گفتم :بابا من به تو شک
دارم و از تو می ترسم .حساب کردم که یا او از من دلخور می شود و از من می خواهد که آشرام
را ترک کنم که در آن صورت من می توانم او را برای رفتنم مقصر بدانم ،یا اینکه او موفق به
ن من از چنگ این دو دزد خواهد شد.
رها کرد ِ
ت آن با من .او درک و
ی بسیار و نگاهی عمیق به من گفت :نگران نباش .مسئولی ِ
او با مهربان ِ
ن درست برای چنین پرندة
ق غیر منتظره و بدون شرطی را به من داد .این همان درما ِ
عش ِ
ی بیشتری کردم و به بابا گفتم :بابا ،من خیلی ضجر کشیده
س راحت ِ
زخمی بود .سپس من احسا ِ
ام .او جواب داد :بله ،بله ،من آنجا بودم ،در کنا ِر تو .من از او پرسیدم :چگونه به آن خاتمه دهم،
ن خود گوش کن.
او گفت :به ندای درو ِ

26

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ

١٣٨٨

َ,

من آن زمان آنقدر جوان ،مریض و بی تجربه بودم که هیچ درکی از اینکه ندای درون چیست
نداشتم ،لذا دوباره گفتم :ولی بابا من نمی دانم که ندای درون چیست .او به سادگی گفت :تو
خواهی دانست.
م الهی .سخنان او مانند تندر ،پردة نادانی را می درد .از آن به بعد
این است قدرت یک معل ِ
درس های بابا در فر ِم ندای درون ادامه پیدا کردند.
بابا برای من دعای اساتوما )ما را از دروغ به حقیقت ،از تاریکی به
روشنایی و از مرگ به جاودانگی هدایت کن( ،گایتری مانترا ،هر
کتاب آسمانی ،هر زیارت و هر راه است .حضو ِر او ماورای تمام
صورت ها و فرم هاست .او آن کسی است که عاشقانه ما را از دروغ
ی مان را
به حقیقت هدایت می کند ،او کسی است که وجود حقیق ِ
به ما نشان می دهد .او ماورای شناخت است و در عین حال آن
صورتیست که ماورای تما ِم چهره ها و چیزهاست .او ماورای فهم
است ،و هر آنچه که ما می فهمیم  .او ماورای عشق و هر آنچه که
ما به آن عشق می ورزیم ،و نهایتا بزرگترین حقیقت این است که او
شما و من است.
تا وقتی که ما خو ِد واقعی مان را تجربه نکنیم ،غیر ممکن است درک کنیم که او کیست ،و بابا
ت آنچه که او
برایمان یک معما باقی خواهد ماند .برای آن دسته از ما که حقیقتا آمادة دریاف ِ
برای دادن آن به اینجا آمده است هستیم ،من توصیه می کنم که به عمق فرو روید و در آنجا
ن "خود" پیدا خواهید کرد .تا زمانی که ما واحد را فقط در تعداد ببینیم ،واحد
او را به عنوا ِ
برایمان نادیده و پوشیده خواهد بود.
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من دوست دارم که به همة خواهران و برادران ایرانی ام و همة کسانی که این مقاله را
می خوانند و در زندگی شان با شک و ترس در کشمکش هستند بگویم که نه تنها برای ما
ی کامل در انتظا ِر ماست.
امیدی هست ،بلکه آزاد ِ
بابای ما می داند که چگونه ضعف های ما را به قدرت تبدیل کند .تنها کاری که ما باید بکنیم
ت درون ،بیش از جنبش های ذهن مان گوش کنیم و
این است که به او اعتماد کنیم ،به حقیق ِ
معلم الهی مان را با تمام قلب و روحمان دوست داشته باشیم تا اینکه درک کنیم که هیچ فرقی
بین معلم الهی و شاگرد نیست.
ت همیشگی اش
ق بی انتهایش و رحم ِ
من دوست دارم از بابای عزیز و نازنینم برای تحملش ،عش ِ
م قلبم سپاسگزاری و تشکر کنم.
که من و خانواده ام را از آن غوطه ور کرده است از صمی ِ

ساتیام
رینو ،نوادا
 ۲۳نوامبر ۲۰۰۵
نشریة ساتیا سای ،آمریکا
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سوال :۱من دوست دارم در مورد ذکر نام خدا بیشتر بدانم .چرا آن موثر است و چگونه باید انجام
شود؟
من وقتی ذکر اسم خدا را می گویم و یا مدیتیشن ام را شروع می کنم ،هر دو اسم ساتیام و بابا
را ذکر می کنم ،با اینکه می دانم هر دو یکی هستند .آیا این درست است؟
آیا این مرا از تمرکز کردن بر یگانه باز می دارد؟
ساتیام :هر اسمی که با تکرار آن به شما صلح و صفا می دهد آن اسم ،نام درستی برای ذکر شما
خواهد بود .آن اسمی را تکرار کنید که برای تان عزیز است ،حتی اگر بیش از یک اسم باشد .اگر
شما چنانچه دو اسم دارید هر کدام را در زمان های مختلف و جدا استفاده کنید .برای مثال ،در
این جا من شرح حال خودم را برایتان بیان می کنم .در اوایل آشنایی ام با سای بابا ،من به دنبال
نامی می گشتم که آنرا شب و روز و بدن توقف تکرار کنم .اسم بابا هنوز برایم جوان بود و من با
اینکه با تمام قلبم دوستش داشتم ،ولی می دانستم که اسم او در آن زمان هنوز برایم اسمی که
باید به عنوان ذکر استفاده کنم نبود ،تا اینکه کتاب داستان زندگی شیردی بابا به به دستم رسید.
چه کتابی! چه داستانی! در آن کتاب اسم ذکر خود را پیدا کردم.
شیردی بابا اسم اﷲمالک را در خیلی مواقع استفاده می کرد .این اسم برای من عظمت بی
پایانی داشت ،قلبم را به لرزش می انداخت و در من تسلیم و سرسپردگی ایجاد می کرد .انگار

29

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ

١٣٨٨

َ,

دیگر سنگینی های بر دوشم بر دوش اﷲ قرار دارد ،چون او مالک من است ،در اینصورت او حمل
کنندة آن است.
به هرحال ،این اسم سالهای مدیدی بدون اینکه به هیچکسی بگویم هم نفس من شده بود.
بیست و چهار ساعته با نفس بیرون و داخل می رفت .اسم اُوم سای رام هم در مواقع شادی و یا
ناراحتی از وجودم خود به خود خارج می شد .در مورد اسم گوروی من ،باید اقرار کنم بارها و
بارها قدرت و معجزة آن اسم را در تکرارش به چشم خود دیده ام .در مواردی که هیچ چیز
کارگر نبود فقط اسم بابا مرا نجات می داد .اسم او دوستی صمیمی و قدرتی بی انتها در زندگی
من است.
مهم این است که آن اسمی را تکرار کنید که به قلب شما بنشیند .اسمی که شما قبال انتخاب
کرده اید و به قلب تان نشسته است را به صرف اینکه با من و بابا آشنا شده اید عوض نکنید مگر
اینکه با تمام وجود در شما اثر گذاشته باشد.
در اوایل یک اسم را انتخاب کنید و اسامی دیگر را در مواقع دیگر استفاده کنید .بگذارید فقط
یک اسم با نفس شما آغشته شود .ذکر مدیتیشن نیست ولی با تکرار آن می تواند شما را به
سکوت ببرد.
حال می خواهم قطعه ای از نوشتة بابا که در مورد اسم خداوند گفته شده را در اینجا برایتان
بنویسم.
هر چیزی که مانع و یا درگیری شما در زندگی تان است ،اگر شما خود را در اسم الهی
خداوند غوطه ور کنید ،شما را از آن درگیری و مانع آزاد خواهد کرد ،در عین حال
شما می توانید با تکرار بدون توقف اسم و تجسم فرم آن اسم ،خود را آزاد کنید و خود
را با شناخت آن اسم بشناسید .در این حقیقتی که می گویم کوچکترین شکی نداشته
باشید .هندوها ،مسلمان ها و عیسویان ممکن است قضاوت های گوناگونی داشته باشند
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ولی همة ادیان به بزرگی یک خدا و اسم او به اشکال مختلف ایمان دارند .هر کدام
همان "یک" را ستایش می کنند ،حال با اسم و یا روش های گوناگون و یا زبان های
مختلف.

بابا جون
در اینجا می خواهم نکتة دیگری را یاد آوری کنم و آن این است که هیچ احتیاجی به انتخاب
اسم جدید نیست اگر چنانچه شما اسمی را از قبل تکرار می کرده اید .پس برای نتیجه گیری،
اسمی را که به وجودتان شادی و ذوق می دهد تکرار کنید و اسم دیگری را از دیگران تقلید
نکنید ،بلکه به ندای قلب تان گوش دهید .او به شما عالمت الزم را خواهد داد که کدام اسم
برایتان انتخاب شود .تکرار اسم الهی در زمانی که خشم و یا حاالت نا خوش آیند دیگری دارید
به گفتة بابا بسیار موثر است.

سوال  :۲اگر همه چیز خداست ،و همه چیز الهی است ،آیا چیزی به عنوان اشتباه وجود دارد؟
ساتیام :این بستگی به این دارد که شما در کجا ایستاده باشید.اگر هنوز در پروسة یادگیری
هستید اینکه "که هستید" به سر می برید ،بله چیزی به عنوان اشتباه وجود دارد .اشتباهات آن
چیزهایی هستند که شما یاد می گیرید که انجام ندهید ،معنی اش فقط همین است .هر
موقعیتی فرق می کند ،ولی اگر شما بر زمین دیگری ایستاده اید و یا می دانید که جریان
چیست ،دیگر این سوال برایتان پیش نمی آید.
پس در جایی اشتباهات پیدا می شوند که به پیشرفت و تکامل ما کمک کنند ولی در جایی
دیگر ،اشتباهی وجود ندارد.
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وقتی که شما درک کنید که مطلقا انجام دهنده نیستید ،دیگر اشتباهات معنی ندارند .ولی به
عنوان یک جستجو کننده ،اشتباهات فقط وقایعی هستند که به شما یاد می دهند که بین آنچه
که حقیقت دارد و آنچه که حقیقت ندارد فرق بگذارید.
به عنوان یک انسان معمولی ما نیاز داریم که بین خوب و بد فرق بگذاریم و اشتباه نکنیم .ولی در
این راه ،سنجش ما متفاوت است ،دیگر بین خوب و بد نیست چرا که ما آنرا میلیون ها بار
آموخته ایم .حال سنجش ما بین آنچه که ابدی و آنچه که همواره متغیر است می باشد.
آنچه که حقیقت دارد و آنچه که حقیقت ندارد.
پس اشتباه ما اینک فقط می تواند این باشد که دروغ های قدیمی را باور نکنیم.

سوال  :۳بعضی وقت ها خیلی آسان می توان به ماورای ذهن رفت ولی اغلب اوقات این امکان
ب الهامی از نازنین(.
ل کتا ِ
پذیر نیست .چرا؟ )این مربوط می شود به سوال او ِ
ساتیام :ذهن ،زمان های بیشمار فرمانروای ما بوده است .ما هیچ حقیقت دیگری به جز هم
هویت شدن با بدن و ذهن را نمی شناخه ایم .فقط در چند ماه و یا چند سال اخیر شما مزة آنچه
که ماورای بدن و ذهن بوده است را چشیده اید.
ق درون است را احساس کردید ،و توسط
ن "آیا تو با من هستی؟" شما آن که در عم ِ
توسط تمری ِ
ن حضور ،شما گشایش بیکرانی را در خود احساس کردید .اآلن خودتان حتما تفاوت را
مدیتیش ِ
ن
در خودتان می بینید .ذهن مانند یک دزد است .وقتی که ما بوسیلة انجام دادن مدیتیش ِ
اِستاپ ) (stopماورای ذهن می رویم ،مثل این می ماند که ما د ِر اتاق را قفل کرده ایم و
بنابراین دزد نمی تواند وارد اتاق شود .ولی وقتی که ما در دنیا به سر می بریم ،این معنی اش این
است که با هر فکری هم هویت می شویم و از این طریق دزد آسانتر می تواند وارد شود ،چرا که
در باز است ،همه چیز باز است.
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چیزی که هست این است که بشریت نمی داند که چگونه در را ببندد ولی ما می دانیم.
ن بیشتر به جلو بروید .ذهن ،دوباره و
صبور باشید ،منصرف نشوید و دست بر ندارید .با تمری ِ
دوباره شما را فریب خواهد داد و شما باید آنقدر تمرین کنید تا آنچه که ته نشین شده است از
میان برود .این ممکن است یک سال و یا دویست زندگی طول بکشد .همة اینها بستگی به
ت الهی
ی مطلق ،تمرینا ِ
ن رسیدن به آزاد ِ
ت شما و میل و خواستة شما برای آزادیست .تا زما ِ
صداق ِ
ن مناسب برای آن است.
باید ادامه داشته باشند .اِستاپ مدیتیشن ،مدیتیش ِ

سوال :۴ما چگونه عشق الهی مان را گسترش دهیم؟
ساتیام :دوباره ،این بستگی به عالقة شما دارد .عالقة شما عشق می آورد.
سوال :۵برای اینکه ما اعتقاد پیدا کنیم که خواب یا رویای روز ،مانن ِد همان رویای شب است و
این اعتقاد به جای اینکه تجربه شود ،در حد یادگیری باقی نماند ،چکار باید بکنیم؟
ساتیام :این با رسیدن و یا پخته شدن می آید .من دوباره تکرار می کنم .این زمان احتیاج دارد.
به چه معنا؟ به این معنا که این نیاز به تمرین و تعمق در رویای روز دارد .و بعد شما آن را با
رویای شبانه تان مقایسه کنید و ببینید که آیا هر دو حقیقت ندارند ،یا یکی دارد و دیگری ندارد
ت
ث تجربیا ِ
و یا اینکه هر دوی آنها برای شما حقیقت دارند .عالقه ،عشق می آورد و عشق باع ِ
عمیق می شود .در عشق ،یگانگی است.
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سوال  :۶فرق میان "خود" و مشاهد کننده چیست؟
ساتیام :مشاهده کننده و یا "خود" را پیدا کنید و بعد خودتان خواهید فهمید.

سوال  :۷در اوایل امسال ) (۲۰۰۹دعای شما برای تمام دنیا این بود که :یگانگی را در میان
همدیگر تجربه کنید .آیا این یک نوع آمادگی برای همان "قلب مادر" است که شما اخیرا راجع
به آن صحبت می کنید؟
در روز تولد بابا ،در نوامبر سال  ،۲۰۰۲شما گقتید که :همه چیز به سوی "قلب زن" یا "قلب
مادر" تغییر مسیر داده است .قلبی که هیچ قضاوتی ندارد و صبور است و به کسی آزار
نمی رساند و بنابراین می پذیرد و عشق می دهد .این انتقال و یا تغییر مسیر ،چگونه اتفاق افتاده
است؟ مسئولیت ما به عنوان اولین گروه چیست؟
م طوفان است .مرک ِز طوفان است و در عین حال کامال آرام .طوفان آرام
ساتیام" :قلب مادر" چش ِ
م طوفان بینهایت آرام است" .قلب مادر" .این ارتعاشی که فرود آمده
نیست ولی مرکز یا چش ِ
است ،ارتعاش خوبی است .ارتعاشی که حدود  ۷یا  ۸سال پیش فرود آمد ،ارتعاش نیکوکاری،
یگانگی ،درک ،از خود گذشتگی ،و تغذیه شدن .آنهایی از ما که این ها را بوسیلة تمرینات الهی
مان در خود گسترش می دهیم ،هماهنگی در یگانگی را مشاهده خواهیم کرد.
اتفاقی که می افتد این است که وقتی که شما به آن ارتعاش غذا می دهید و با آن هماهنگ
می شوید ،شما درک و عشق الهی بیشتری خواهید داشت .من به شما می گویم دیگر مانند
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گذشته ایدة جنگ کردن ،پیروز نخواهد شد .در گذشته جنگ ،با یک طرف پیروزی و طرفی دیگر
ن نفس
ن بدو ِ
ک غیر شرطی دارد ،پذیرفت ِ
شکست خاتمه پیدا می کرد ولی حاال دنیا احتیاج به در ِ
و منیت .سای بابا بزرگترین نمونة آن است .حال ما چگونه آنرا تمرین کنیم؟
ک ما برای مردم و موقعیت ها ،با
ت الهی مان را انجام می دهیم ،وقتی که در ِ
وقتی که ما تمرینا ِ
خاطره ها و راه های قدیمی مان و آن گونه ای که مسائل را می دیدیم و احساس می کردیم،
تیره و تار نشده باشد ،و فقط آنوقت قلب ما پاک می شود و ما با این ارتعاش هماهنگ می شویم.
ولی اگر ما با ذهن برویم ،ما با این ارتعاش هماهنگ نشده و بنابراین از زندگی مان می ترسم.

سوال  :۸از کجا بفهمیم که گورو یا معلم مان از ما راضی و خوشنود است؟
ساتیام :چندین سال ِ پیش من این سوال را کردم .خداوند به من گفت :هر چه که به تو صلح
می دهد مرا خوشنود می کند.

سوال  :۹من دوست دارم بیشتر در مورد این بدانم که معنی "خدمت کردن به دو ارباب"
چیست .رابطة آن با مشتاق بودن چیست؟ چگونه می توان از آن دوری کرد وقتی که سعی
داریم در این راه قدم برداریم؟
ساتیام :خدمت کردن به دو ارباب یعنی خدمت کردن به ذهن و خدمت کردن به قلب .این
معنی واقعی خدمت کردن به دو ارباب است .همچنین معنی اش این است که افکار ،کالم ،و
اعمال شما از آن عالقه ای که شما به رها شدن از غیر حقیقی ها دارید ،حمایت نکند.
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وقتی که شما با اندوهگین شدن و با ذهن هم هویت شدن به ذهن خدمت می کنید ،دیگر به
قلب خدمت نمی کنید که همان یکی بودن  ،یگانگی ،آسودگی و تغذیه شدن است .می توان به
ذهن خدمت کرد ولی احساس راحتی نیست.
ن
ن تعادل میا ِ
پس راه آن :بر روی دیوار ایستادن و توجه را به درون و بیرون انداختن ،و پیدا کرد ِ
استفاده از ذهن ،نه خیلی زیاد و نه خیلی کم ،و استفاده از قلب ،نه خیلی زیاد و نه خیلی کم.
تعادل برای هر کسی طبق شرایط ،موقعیت و رفتار آنها فرق می کند .بدین معنی که وقتی شما
"خانه" را پیدا کردید ،در آنجا بمانید و به جستجوی تان خاتمه دهید .این معنی "به دو ارباب
خدمت نکنید" است .ضد ها را از افکار ،کالم ،و اعمالتان دور کنید.

سوال :۱۰من چگونه می توانم بین سکوتم و دنیا تعادل بر قرار کنم؟
شما می گویید در دنیا باش ولی از دنیا نباش ،چگونه؟
ساتیام :جواب این سوال با رسیده شدن و پختگی می آید .این با رسیده شدن می آید و
می تواند سال ها و یا عمری طول بکشد تا موفق به کسب آن شوید ،ولی هر انسانی باید خودش
تعادل را پیدا کند .چیزی که هست این است که شما نقشه را می گیرید ولی گنج را خودتان باید
پیدا کنید .بابا وقتی که به من گفت :به ندای درونت گوش کن ،به من یک نقشه داد و من باید
می رفتم و گنج را پیدا می کردم.

سوال  :۱۱اغلب وقتی مدیتیشن من تمام می شود من بی ذهن می شوم و دیگران از من سوء
استفاده می کنند و بچه هایم دیگر مرا جدی نمی گیرند .من چکار باید بکنم؟
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ساتیام :پیدا کن که کدام برای تو مهم تر است .اینکه بچه هایت از تو اطاعت کنند و تو را جدی
بگیرند یا اینکه صلح داشته باشی و قادر باشی که نمونه و سر مشق آنها باشی .اگر بچه هایت
کوچک هستند برایشان توضیح بده و اگر بچه هایت کوچک نیستند بگذار راه خودشان را پیدا
کنند.
ق سای
با عش ِ
ساتیام

دسامبر ۲۰۰۹
مصاحبه شماره  ۵با ساتیام
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عالقة شدیدی که من به "آن" دارم مرا مات و متحیر می کند! آن بسیار بزرگتر از آن است که
بتوان تصورش را کرد و من این را می دانم .وجو ِد ساتیام و درس های او تنها دلیل خوشحالی
واقعی من شده اند .ساتیام تنها کمالی است که من احساس می کنم در دنیا وجود دارد .این
کمال در زندگی روزانة من نیز بطور اسرار آمیزی ادغام و حل شده است .حال من به باال و پایین
رفتن های زندگی خوش آمد می گویم .حال اختالفات را در این راه مانند نفسم گرامی میدارم
چون آنها باعث شده اند که هم هوشیاری ام و هم قلبم گسترش پیدا کنند .هوشیاری و عشق
ن همة انسان ها ببینم
باعث می شوند که ساتیام را در ساده ترین فعالیت های روزانه و در چشما ِ
و احساس کنم .هر لحظه او را ستایش می کنم چون او همه چیز است .به چه روش دیگری
ق جاودانه جایگزین کرده است.
س مرا گرفته و آنرا با عش ِ
می توانم این را توضیح دهم؟ او تر ِ
همانطور که ساتیام همیشه می گوید " :این دنیای الهیت است ،نه دنیای نفرت و ناراحتی ".این
مطلب بیشتر و بیشتر برای من واضح شده است و در آن من احساس امنیت می کنم چون
"خود"" ،خود" هستی و این تنها چیزیست که اهمیت دارد!
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من می دانم از صمیم قلب می دانم که ساتیام مدام روی من کار می کند و قلبم را برای هدف
واقعی اش پاک می کند و عکس باال گویای آن است.
معلم گرامی ام ،شما واالترین فامیل ،مهمترین گنج و همه چیز من هستید !!
قلب دردمن ِد سرشار از عشقم را ،با آرزوی عمیقی که تمام دنیا این یگانگی و شادی را احساس
کنند را به شما تقدیم می کنم،
لبخند زیبای ساتیام
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من دوست دارم خواب جالبی را که مدتی پیش دیده ام با شما در این نشریه در میان بگذارم.
خواب دیدم من با عده ای از همسفران در این راه ) ما عاشقان( در باالی کوهی که پوشیده از
ُگل های وحشی زیبا بود با معلم الهی عزیزمان مشغول تفریح بودیم .ما از اینکه در حضور ساتیام
جان بوده و دست در دست همدیگر مشغول بازی و تفریح بودیم خیلی شاد بودیم .هزاران نفر
دیگر نیز در آنجا بودند که به گروه ما تعلق نداشتند ولی آنها نیز مشغول خوشحالی و شادی
بودند .ناگهان اینطور به نطر آمد که دنیا در حال نابود شدن است .مردم شروع به فرار کردن
کرده و هرج و مرج و سردرگمی عجیبی پیش آمد .مردم جیغ زنان برای نجات زندگی شان به
این سو و آنسو می دویدند ،ولیکن ما همسفران دست در دست یکدیگر همراه با ساتیام بدون
نگرانی و ترس در یک خط مستقیم به طرف جلو قدم می زدیم .همانطورکه در حال قدم زدن به
ن بلند و ضخیمی مواجه شدیم .همة ما برای یک لحظه
جلو بودیم ناگهان با یک دیوار سنگی ِ
توقف کردیم و ساتیام عزیزمان دستهایش را به طرف جلو دراز کرد و به درون دیوار فرو برد و با
لطافت عظیمی از وسط دیوار عبور کرد و ما هم به همراه او از وسط دیوار عبور کردیم .همانطور
که ما از وسط این دیوار عبور می کردیم من متوجه شدم که هرکدام از ما شاد و خندان در
ن یک حباب بسیار شفافی قرار داریم.
درو ِ
این خواب به خوبی نشان می دهد که مرگی وجود ندارد .الهامی از نازنین در این باره می گوید
" ﻣﺮﮒ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲﻫﺮﺍﺳﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮﮒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻲﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻟﺬﺕ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﮔﻲ
ﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ 
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺧﻄﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﻙ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺑﺪﻱ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺮﮒ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺮﮒ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ
ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺯﻧﺪﮔ ﹺ
ﻓﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ".
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ش کمی که من در این مسیر الهی دارم و همانطور که ساتیام توسط ابزارها و درسهایش به
با دان ِ
ما

می آموزد ،حقیقتا ما در یک زندگی خیالی بیش نیستیم و نقش های داده شده خودمان را

بازی می کنیم .با بیدار شدن به حقیقت و در حقیقت زندگی کردن متوجه می شویم که مرگی
ت ما آن شادی بی انتهاست که تا ابد در جباب حقیقت محفوظ هستیم ،آن
وجود ندارد  .طبیع ِ
زندگی ابدیست.
من بسیار خوشحال و مفتخرم از اینکه ساتیام مرا دست چین کرده که جزئی از این خانوادة
عاشقان بوده و توسط درسهایش بتوانم در کنار او قدم زنان از این زندگی خیالی گذشته و به
زندگی ابدی وارد شوم.
ساتیام جان ،از اینکه مرا در زیر بال های خدایی ات گرفته ای تشکر می کنم.
ساتیام جان ،من تو را ستایش می کنم و زندگی و جانم را در پیشگاه تو قربانی می کنم
تا ابد در کنار پای نیلوفرگونة شما
با عشق ،سیامک
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من نمی دانم که هستم ،من نمیدانم چه هستم ،هر که هستم ،هر چه نیستم،
در پی عشق تو هستم ،ساتیام دستم بگیر
اگر گویی که که من مستم ،از آن عشق تو مِی نوشم
اگر گویی که در بندم ،در آن عشق تو دلبندم
اگر دیوانه ام گویی ،از آن عشق تو مجنونم
گرم گوی که بی کیشم ،از آن عشق تو سیرابم
اگر "اکنون" به سر دارم ،همان عشق تو را دارم
اگر درک از خدا دارم ،از آن عشق تو می دارم
اگر مستم ،اگر لولم
اگر روزم ،اگر سوزم
ز عشق تو دگرگونم

42

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ

١٣٨٨

َ,

گرم در هفت شهر عشق پروازم
پر و بالم همان عشق تو می باشد
گرم سیمرغی در قافم
ز عشق تو در آن جایم
اگر جانم پر از "حال" است ،ز عشق تو در آن حالم
اگر پروانه و بلبل به دور شمع تو گردم
ز عشق تو پَرم سوزد ،ز عشق تو غزل گویم
اگر کوهم ،اگر نورم ،اگر تورم ،اگر شورم اگر دیوانه و مستم  ،اگر گوپیه ساتیامم
ز عشق تو دگرگونم
که تنها عشق تو سازد دگرگون نقش گردون را
غم عشق تو را نازم  ،چنان در سینه بر پا شد
که غم های دگر از خانه ام ویران و بیرون شد

ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺎﯼ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ،ﮔﻮﭘﻲ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺳﺎﺗﻴﺎﻡ
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ﻥ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﺍﯼ
ﺳﺎﺗﻴﺎﻡ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﺸﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎ 
ﻫﻤﺔ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩ:
ﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﮕﺎﻧﮕ ﹺ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ .ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰﯼ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
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ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ .ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﭘﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﮐﺮﺩﻡ .ﺍﻭ ،ﻓﻘﻂ ﺍﻭ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ .ﻋﺸﻘﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻡ ﻭ
ﯼ
ﻊ ﺟﺪﺍﻳﯽ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻪ .ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯ ﹺ
ﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗ ﹺ
ﻧﺰﺩﻳﮑ ﹺ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ،ﻋﺠﺐ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻋﺠﺐ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻳﺴﺖ .ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻨﻔﺴﻢ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻫﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ
ﻖ ﺍﻭ
ﻥ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸ ﹺ
ﺷﺪ 
ﺑﻮﺩ .ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ،ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﯼ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻧﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺧﻮﺏ .ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻓﻘﻂ
ﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺰﺩﻳﮑ ﹺ
ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺸﻨﮕ ﹺ
ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﺼﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ
ﺳﻤﺒﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﺩ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭ .ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ
ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮ ﹺﻡ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﻮ ﹺﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ،ﻭﻟﯽ
ﭼﺮﺍ؟ ﻣﮑﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺐ ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻋﺎﺩﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﻮﻡ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻨﻢ .ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎﻳﻢ،
ﺑﻮﺩﻡ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ،ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﹺ
ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺯﺩ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ
ﺕ ﺩﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ
ﺷﺪﻡ ﺗﻘﻼﻳﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﻀﻮ ﹺﺭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻠﻮ 
ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﺸﻮﻗﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﻬﺮﺓ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺧﺴﺎ ﹺﺭ
ﺕ ﻣﻌﻠﻤﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﻬﺮﺓ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺎﺯ ﺻﻮﺭ 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺸ 
ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ .ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
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ﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ
ﻣﯽ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﺍﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻫﻢ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺍﺳ ﹺ
ﮐﻪ ﻓﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ؟
ﺩﻟﻴﻞ ﭼﺮﺍﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻗﺪﻣﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻩ ﺳﻮﺯﻧﺪﺓ ﻋﺸﻖ ،ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ،
ﭼﻴﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻳﮑﻲ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﹺﺯ ﻋﺸﻖ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ
ﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﻣﻔﻬﻮ ﹺﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮ ﹺﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎ 
ﺏ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ
ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮ ﹺ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ،ﮔﻴﺮﻧﺪﺓ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ،
ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻥ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯼ ﺍﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﻮﻡ.
ﺳﻮ ﹺ
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭﺍﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﻠﻤﻢ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮑﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ
ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻋﺸﻖ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ؟ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻖ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ
ﺶ ﻋﺸ ﹺ
ﺷﻮﺩ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻴﺰ ﹺﻡ ﺁﺗ ﹺ
ﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﯽ ﺩﻳﺪﻡ.
ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎ 
ﯼ "ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ" ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ،ﺁﻥ
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﯼ ﻭﯼ ﺩ ﹺ
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﯼ ﻭﯼ ﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ؟
ﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ "ﺧﻮﺩ" ،ﺩﺭ "ﺧﻮﺩ".
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯ ﹺ
ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻳﻢ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﻥ
ﻥ ﮐﺮﻳﺸﻨﺎ ﻭ ﺁﺭﺟﻮﻧﺎ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍ 
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ،ﺳﻤﺒﻠﺶ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺎ 
ﮐﺮﻳﺸﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﭘﯽ ﻭ ﮔﻮﭘﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺮﻳﺸﻨﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺷﻌﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ.
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Murali Krishna Munkund Krishna
Mohana Krishna Krishna Krishna
Gopi Krishna Gopala Krishna
Govardhanadhara Krishna Krishna
Radha Krishna Bala Krishna
Rasa Vilola Krishna Krishna
Shridi Krishna Parthi Krishna Sri
Sathya Sai Krishna Krishna

.ﺳﺎﺗﻴﺎﻡ ﺑﺎﮊﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ
I am God, I am God, I am no different from God
I am the Infinite Supreme, the One Reality
I am Sat Chit Ananda Swarupa
I am Om, Tat Sat Om
I am Love, I am Truth, I am Peace eternally
I am ever pure delight I am always full and free
Fear and grief can never touch me
I am Om, Tat Sat Om

۲۰۰۸  فوریه۱۴
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ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻴﺴﺖ  DVDﻫﺎ ﻭ  CDﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺳﺎﺗﻴﺎﻡ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ،ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ﺖ  www.nazzanine.orgﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻭﺏ ﺳﺎﻳ 
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