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  .شهادت بدهد

  .گانه، فقط خداوند، فقط  هستییفقط 
  

ن   آ

  

ی   ق ا

ست، فقط یری نینده ای وجود ندارد، راه و مسیده می شوند، آی، سواالت بلععشق الهیکراِنیای بین دریدر ا

م می کند، بدون یای بی انتها خود را تسلین دریال در ای می ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خ مانند برگی

ا چه کسی به من کمک ینکه از خود سوالی کند که به  کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آیا

زی بزرگتر از یچ چیه.  انرژی است و شفا دهنده استۀن عشق تسلی بخش است، چشمیا. خواهد کرد

  . ستیعشقی که من در مورد آن صحبت می کنم ن

یام سا
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.    مشخص هستندOساتیام نوشته شده است که با عالمت در این نشریه، در پایین برخی از صفحات، جمالت کوتاهی از 

 . می باشند٢٠١٠ در اکتبر ،م، کتاب الهامی از نازنین و یا ریتریت رینوا  های کالس مدیتیشن ساتی dvd از سخناناین 
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  واقعیتواقعیت

 در نظر بگیرید که چه اتفاقی می افتد

وقتی که یک شخص، کندۀ خشک 

  .درختی را در شب می بیند

می ترسد که آن کندۀ خشک  او 

درخت یک شبح یا یک انسان 

با اینکه هر . عجیب  و غریب باشد

دوی آنها به نظر می آید ولی هیچ 

  .یک از آنها نیست

دلیل این درک یا برداشِت اشتباه، 

عدم وجوِد نور باعث .  تاریکی است

می شود که تصویر دیگری که آنجا 

  . نیست به جای آن شیئ پدیدار شود

مین ترتیب هم، تاریکی که به ه

) درک یا دریافت غلط(توسط مایا 

گسترش می یابد، منبع اصلی، 

برهمن یا خوِد الهی را پوشانده و 

غیر قابل رویت جلوه می دهد و به 

جای آن کائنات را به عنوان یک 

  .واقعیت قابل درک جلوه داده و می قبوالند

یدار ، تصحیح شده و به دید یا نگرِش پرما یا این دید یا بینش فریبنده توسط یانی یا ضمیِر ب

  .عشق کیهانی تبدیل می شود

سوترا واهینی، فصل دوم

  O واقف به حقیقت وجود خود باشید، چه کاری انجام می دهید و یا چه فکری می کنید بی اهمیت کامًال وقتی که

  )Cruelty   دی وی دی ظلم و ستم(. است
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داستانداستان
   شد شدکودکی که از خانه دورکودکی که از خانه دور

  

  ،٢٠١٠ مارس ١٤درج شده است داستانی است که در تاریخ  نشریه این داستانی که در

.است شده الهام ساتیام درگرد هم آیی مرکز سای بابا در رینو به

  .در اینجا درج شده است تان از گزارش آن جلسه و متن این داسقسمت کوتاهی
  

  
  

 .کرد که هر کدام از ما چه نامی را برای خداوند به کار می بریمآغاز را با این سوال گفتگوجلسه مان  مسئول ...

در اینجا با اینکه ساتیام با .  اگر ما خداوند را در سکوت می شنویم کهاز همه پرسیدسپس یکی از خانم ها

بیاید و  جلسه کار می کرد، ما از ایشان خواهش کردیم به اتاق مدیتیشنز ساله در بیرون ا٦بچه پسر

.ا را جواب دهدسوال م

همه جا هست، همه چیز دان است و هر کاری در نتیجه او تمام آگاه، همه جا حاضر، تمام قدرت،  :ساتیام گفت

را در فرم صدا بشنوید، همان است، اگر او را در فرم سکوت بشنوید، بنابراین اگر او. را که بخواهد انجام می دهد

.نشیندآن بستگی دارد به چیزی که به قلب شما می.  بشنوید، همان استباران را در فرم قطرۀهمان است، اگر او

.آن احساس قلب خودمان است: یکی از خانم ها گفت

  .دقیقا: ساتیام جواب داد

قبال نگفته ام و نشنیده ام برای شما حال من دوست دارم داستانی را که هرگز:ساتیام سپس ادامه داد

  :داستان از این قرار است. رای من باز شداین داستان همین اآلن ب. بگویم

غذا و مدرسه شما همیشه . مجسم کنید که شما در خانۀ بسیار راحتی با پدر و مادر بسیار خوبی زندگی می کردید

برایتان فراهم و مهیا بوده و شما از این خانه که هر نوع راحتی را براي شما فراهم می کرده منحرف و دور 

قصیر شما نبوده، این فقط این بوده که شما از خانه منحرف شدید و دیگر نتوانستید راه این واقعا ت.  شدید
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بازارهایی که در آنجا بازرگانان مختلف، .    شما از بازارهاي گوناگون سر درآوردید.برگشت به خانه را پیدا کنید

 به همین خاطر شما در روش . کاالهاي خود را به تجارت گذاشته و به کسب و کار و داد و ستد می پرداختند

هاي دنیا بسیار زیرك شده و هرکاري که از دستتان بر می آمد را می کردید تا بتوانید روي پاي خود ایستاده 

و این روال روز به روز مشکل تر شده و شما دیگر بلد نبودید هیچ نوع دیگري زندگی کنید و . و زنده بمانید

  .این زندگی من است: فتید کهپس از مدتی شما به خود گفتید و پذیر

شخصی به .  سپس یک روز شما در گوشه اي از بازار، خسته از جنگیدن، جنگیدن براي یک تکه نان نشسته بودید

آیا تو فالن شخص نیستی؟  مرا دنبال کن، من می دانم خانۀ تو : سوي شما می آید و از شما می پرسد

فقط مرا دنبال کن، من خانۀ تو را به تو :  شخص جواب می دهدکدام خانه؟  آن: شما از او می پرسید.  کجاست

حال راه بازگشت به خانه هیچ آسانتر از راهی نبود که شما .  و شما به همراه او می روید.  نشان خواهم داد

هیچ کارِ شما براي آن شخص یا راهنمایی که شما را به خانه هدایت می کرد قابل .  جهت ترك خانه طی کردید

رفتار شما به دلیل این مسیر و سیاحت، به حدي تغییر شکل داده که دیگر غیر قابل شناسایی .   نبوده استقبول

قبل از اینکه شما بتوانید به خانه بازگردید، راهنما باید بسیاري از چیزها را از نو به شما یاد میداد، چرا که .  است

  .نکه در شما دگرگونی و بازسازي به وجود می آمدوالدین شما دیگر قادر به شناسایی شما نبودند مگر ای

 چه کسی خودخواه بوده است؟  چه کسی چنین و چنان بوده است؟  این تقصیر چه این تقصیر کیست؟ 

کسی بوده که آن کودك از خانه منحرف و دور شده و در قانون بقا گم گشته است و از یاد برده است که 

این چیزي است که باید . این درد خداوند است.   دنبال او می گردندمکانی در انتظار اوست و مردمانی به

شما براي اینکه زنده بمانید باید دروغ گویی و خودخواهی را می آموختید، .  واقعا روي آن تعمق و تمرکز کرد

 اگر حتی این تقصیر کیست؟ : حتی شاید براي رفع احتیاج باید دست به کشتن هم می زدید ولی دوباره

  . نیم بگوییم که تقصیري می تواند در کار باشدبتوا

شما فقط در گوشه . آن راهنما چگونه در لحظه اي کامال غیر منتظره پیدا شد؟  شما فقط خسته از جنگ و نبرد بودید

چه کسی راهنما را فرستاد تا شما را به خانه .  اي از یک بازارِ شلوغ و پر  ازدحام نشسته بودید و راهنما پیدا شد

ازگرداند؟  چه اتفاقی رخ داد؟  در سفر بازگشت به خانه، بین شما به عنوان یک کودك و راهنما اتفاقات بسیاري ب

و آن لحظه که راهنما دست شما را در دست والدین تان گذاشت، انگار که هرگز فاصله و جدایی در .  رخ داد

دروغ ها .  ناسایی کرده و شما یکدیگر را می شناختیداینک پدر و مادر می توانستند فرزند خود را ش. میان نبوده است

  . و خودخواهی ها دیگر از میان رفته و شما با خیال راحت در خانه نشستید و براي همیشه خوشحال و خرم بودید

ساتیام
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…بابا پاسخ می دهد
ذهِن متحیر مان را می توان با یک کمد شلوغ و به 

و گوناگون هم ریخته مقایسه کرد که مسکن افکار 

 سردرگماست و اغلب، هستی یا وجوِد ما را متفرقه 

چقدر ما برای وزیدن یک نسیم تازه امید . می کند

 خردمندانه و دعا می کنیم، برای مشاوره ای مداری

که کمک کند تا باقیمانده های مخروبه را تمیز 

این . کرده و به ما اجازه دهد که آزادانه پرواز کنیم

بازگو کننده آن است که " دانهگفتگوی خردمن"یک 

کسی غیر از خود باگوان نیست و از یادداشت های 

شخصی از اهالی نیویورک اقتباس شده که در مجله 

 چاپ شده ١٩٧٤ آگوست درساناتانا ساراراتی 

  .است

لطفا به ما بگویید، چگونه می توان به ! بابا: سوال

من تمرینات الهی ام را بسیار   بی . شما دست یافت

  .ثمر می یابم

 می دانم که شما سخت گیری و ریاضت های :بابا

  . بسیاری بر خودتان تحمیل می کنید

باید به شما بگویم که فقط از راه سرسپردگی و از 

طریق یک زندگی که با سرسپردگی روشن شده 

بدن را از . است، می توانید به من دست یابید

بدن وسیله .  خود محروم نکنیدهیاولاحتیاجات 

تا شما را  دیه اورآدست ه بمقدسی است که شما 

در یک زندگی ساده ساتویک را . به هدف برساند

، غذای ساده ساتویک بخورید، در دیری گشیپ
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 خدمت کنید، فروتن و بردبار باشید، یک تعادل فکری به دور از هر گونه با عشقگفتارتان صادق باشید، 

  .ه سوی من که در قلب شما ساکن هستم، هدایت کنیدتمام افکارتان را ب. گی را حفظ کنیدشفتآ

  چگونه؟ بابا، چگونه می توانیم در سرسپردگی پیشرفت کنیم؟: سوال

  : حالت های مختلف سرسپردگی وجود دارند:بابا

 برای من اشک می ریزد؛ ندارمی که من حضور جسمیوقتآن کس که از روی نادانی 

؛ شودی ممیتسلد و اینگونه به من آن کس که با نااهلی و شیفتگی رها می کن

.و آن کسی که ثابت و قوی، همواره به اراده یا خواست من وابسته است

انتخاب بین هرکدام از اینها، انتخاب شما نیست زیرا این . های سرسپردگی را می پذیرماین فرمتمام من 

اگر شما سعی کنید . هم یا حکم می کنم و آنها را تغییر می دمقررمن هستم که احساسات شما را 

آنجایی بروید که خواست من نیست، من شما را متوقف می کنم، شما هیچ کاری جدا از خواست من را 

  .از آن مطمئن باشید؛ این باالترین سرسپردگی است. نمی توانید انجام دهید

   ، چه چیزی باقی می ماند که من انجام دهم؟نیبنابرا: سوال

آنقدر مهم است چیست؟ ذهِن متعادل داشته " انجام دادن "دی شما فکر کنشوی آنچه که باعث م :بابا

تعادل .  یا شکست، اذیت نخواهید شدتیموفق، "انجام ندادن"یا " انجام دادن"باشید سپس در مورد 

 که موج خاطره و دیاجازه ده. بدون اینکه تحت تاثیر هیچ کدام از این ها قرار بگیرد، برقرار خواهد ماند

 آرزو، آتش احساسات و هیجانات بگذرند و عبور کنند؛ بدون اینکه بر تعادل خواسته و ، طوفانحافظه

.فکری شما اثر بگذارند

 و لیما. تعهد، مانع از رها کردن می شود و کوته فکری و محدودیت به وجود می آورد: شاهد اینها باشید

  . ی طرفی شما فروکش کنندبگذارید که همه دوگانگی ها در ب. حاضر باشید که هیچ باشید

  ......ولی، وقتی آن چیزی که یک فرد باید تحمل کند درد است. بله، بابا: سوال

ی که دلیلی برای آن وجود ندارد؟ قلب زمان آیا فکر می کنید که من شما را با درد مواجه می کنم، :بابا

 توسطیرا که آن خواست من است، خود را به درد باز کنید، همانگونه ای که اکنون برای لذت می کنید، ز

 یرواز آن . به عنوان یک چالش به آن خوشامد بگویید. ساخته شده است صالح شما یبرامن 

به ذهن خود .  ببریدبهرهبه درون برگردید و قدرت تحمل کردن آن را به دست آورید و از آن . دیبرنگردان
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به عنوان . ذهن، احتیاج را به وجود می آورد. است" احتیاج"گوش ندهید زیرا که ذهن واژة دیگری برای 

ه دلیل درِد بهمة این ها نقشه من است تا .  داشتاجیاحتاین دنیا تجلی شد زیرا چنین چیزی را 

های برآورده نشده، به صدای من گوش دهید، که وقتی شنیده می شود؛ نفس و منیت را همراه با ازین

  .ذهن حل می کند

به من بگویید به کجا می روید و کی می . اق و آرزوی دارشان شما را دارمبابا، من همیشه اشتی: سوال

  روید؟

. دیصبر کن  من می خواهم که شما از این معیارها فراتر روید و با آمادگی و در عین حال با نامعلومی:بابا

وسیله حاضر باشید که به . مکان محدودیت است؛ بگذارید که وقایع و رویدادها خودشان را تکثیر کنند

  .من و همان طور که من انتخاب می کنم، رهبری شوید

 در حالیکه پر از عیب و نقص میصعود کنولی ما چگونه می توانیم به سطح آن انتظارات باال : سوال

  هستیم؟

. می کندمحدود  داشته باشید و تکبر ذهن شما را ازین کمبودهای شما باعث می شوند که به من :بابا

از طریق آنها من شما را وادار می . مخصوصا وجود دارند له هایی که شما را برانگیزند،آنها به عنوان وسی

شما نتیجه گیری ها را می سازید، . احساس جدایی فقط یک حیله ذهن شماست. کنم که مرا بخواهید

  .  فعالیت ها و نگرش های شما را شکل می دهندآنهاآنها تبدیل به باورها و اعتقادات می شوند و 

  .های شما قرار بگیریم شیزما آواین سخت است که تحت آزمون : والس

من به هم می زنم، خمیر کرده یا مالش می دهم، می کوبم، می پیچانم و . است مانند پختن کیک :بابا

شما را . شما را در اشک غرق می کنم، من شما را در هق هق گریه به نرمی می سوزانم. شما را می پزم

.  دهمشکل دوبارهمن آمده ام که شما را . رشته می کنم پیشکشی که الیق خداوند باشدشیرین و ترد و ب

تا این کار را نکنم، شما را ترک نخواهم . نقشه من این است که شما را به یک ساِلک موفق تبدیل کنم

 نمی شما. حتی اگر شما قبل از اینکه آن شوید، منحرف و دور شوید، من شما را نگاه خواهم داشت. کرد

  .توانید از من فرار کنید

  .شما بسیار رحیم و دلسوز هستید: سوال

کفایت من بدون قید و .  هیچ چیزی وجود ندارد که من نبینم، جایی نیست که من راه آن را ندانم:بابا

  . هستم، همه آنتیتماممن . شرط است، مستقل از همه چیز
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  اشته باشیم؟ چگونه ما می توانیم آرزوی رحمت شما را دپس،: سوال

من فقط عشق شما را می خواهم، عشقی که مرا .  من تمرکز کامل یا چشم پوشِی تمام نمی خواهم:بابا

من فقط می خواهم که وقتی ذهنتان . می بیند و به من در همه هستی ها و موجودات خدمت می کند

ی خود را برای ها ذهن اعماق. شما را به غم یا غرور و یا حسادت می کشاند، شما به طرف من برگردید

مهم نیست که چقدر عجیب و غریب، چقدر به وسیله شک و تردید و ناامیدی ها، ظالمانه . من بیاورید

من مادر شما . من شما را رد نمی کنم. من می دانم که چگونه آنها را درمان کنم. ویران شده باشند

  . کنمیهمکارر همه جا با شما من می توانم د. هستم، مهم نیست که کجا بروید، من آنجا هستم

من مصرانه تقاضای دارشان شما را دارم ولی شما از من می خواهید که به خانه ام، آن سوی : سوال

  .دریاها بروم

ی به این بزرگی نادیده گرفته می شود که ممکن است من به احتیاج ستگیشا آیا نمی بینید که :بابا

خواستِن .  است که انسان را به سوی من هدایت می کندی، فقط یکی از راه هاییستگیشا. پاسخ دهم

من به  حضور من کشیده و جذب  لهیبوسی نیز یکی از راه هایی است که از آن طریق انسان ها ستگیشا

بیشتر ازشما به من به مراتب آنهایی که فکر می کنند من این فرم خارجی یا بیرونی هستم . می شوند

 از عادت ذهن یناشی آنها سردر گم. ل تر است و اغلب اصال ایمان ندارندایمان آنها متزلز. نیاز دارند

ی رونیبکه بستگی به شرایط خارجی یا بیرونی دارد و احساس امنیت اش را نیز از آن شرایط نهاست آ

  . کندیکسب م

ا بابا، هرچقدر هم که سوال من مناسب نباشد؛ فقط از شما این لطف و بخشش را می خواهم که مر: سوال

  .وسیلة خود کنید

 خوب است و آن نیا همه، وسیله های من هستند، شاید شما باور دارید که من انتخاب می کنم که :بابا

خواست و . از نظر من هر دوی آنها، کار را به انجام خواهند رساند، هر دوی آنها. نه. یکی بد است و غیره

 در همه چیز خواست و اراده من، می افتد؛ اراده من، منبع و سرچشمه هر چیزی است که هست و اتفاق

خواست و : سرانجام بگذارید این را به شما بگویم. نفوذ می کند و عمل می کند؛ همه چیز را در بر دارد

  .اراده من این است که شما باید خواست و اراده من را در خود و از طریق خود تجلی کنید

  ١٩٧٤ آگوست مجله ساناتانا ساراراتی،
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اي به ریچارداي به ریچاردنامه نامه 
  

  
 آیا آنچه که می خواهی صلح و آرامش است؟ اگر چنین است خود را آماده برای ؟ی خواهیمواقعا چه تو 

امی تقدیم می کنند تا زمانی روبرو شدن با موقعیت های نا آرام کن، موقعیت هایی که به تو جدال و نا آر

.  خود را در نا آرام ترین موقعیت ها پیدا کنیتا اینکه بتوانی صلح و آرامش... رد شوی و سپس بیشترکه ٌخ

.صلحی که من به تو می دهم از آِن این دنیا نیست

آیا تو حقیقت را می خواهی؟ اگر چنین است آیا شهامت این را داری که بارها و بارها با آنچه که 

 حقیقت را در تا زمانی که بتوانی... رد شوی و باز هم بیشتر ُخنکهیاحقیقت ندارد مواجه شوی تا 

. ببینی،ماورای آنچه که حقیقت ندارد

 که دوستت نداشته باشند و آزرده، دل ی حاضرای است آنی اگر چن؟ی خواهی عشق است که تو مایآ

 آن ۀ و مزی کندای آن را در درون خود پنکهیتا ا ....شتری و بشتری و همچنان بیشکسته و مطرود شو

؟ی بچشهی خوایکه مرا  یعشق

 تی که محدودی شهامت داری کافۀ به اندازای است آنی اگر چن؟ی خواهی است که تو میزاد آایآ

 تی رغم محدودی علنکهی تا ای بودن را تحمل کنی تحمل و طاقت فرسا و احساس زندانرقابلی غیها

  ؟ی کندای خود را پی آزادت،یها

گ را تجربه که با هزاران بار مر ی آماده اای است آنی اگر چن؟ی خواهی است که تو می ابدی زندگایآ

؟یابی ات را بی ابدی زندگنکهی تا اکنی

 ی هاتی و در موقعی باشنی که غمگی حاضرای است آنی اگر چن؟یخواه ی م تو است کهی شادایآ

؟ی کندای پ خودبودِن خود را در ی شادنکهی تا ایریقرار بگو افسرده غمناک 

  

O است، " خود"این شادی، وحدت خود با . ایی که افکار ساکت هستندشادی حقیقی، سکوت و خاموشی است، ج

  )الهامی از نازنین (.زمانیکه هیچ نیازی به آرزو کردن نیست
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این آسان نیست، به هیچ وجه . د شدن استبهای این راه، حاضر به ُخر.  داردهر خواسته ای بهایی

. آسان نیست
  

آیا . رمانده، ناامید و مطرود خواهی بودتو د. نیمی ک" خود" تو شروع به جستجوی ،در این دوران

  . بدان که من حقیقت را می گویم،آماده هستی؟ اگر هستی
  

آیا تو اینها را داری؟. تحمل بسیار نیاز دارد. بردباری نیاز دارد. شجاعت نیاز دارد

اجع به کوتاه این راه ر. زیرا ریشه های ما در جای غلط کاشته شده اند. خود شناسی ریشه افکن است

حتی این هم نیست که مطمئن شوی به اندازۀ کافی نور خورشید . کردن شاخه ها یا آبیاری گیاه نیست

اینها برای کسانی است که وانمود می کنند بیدارند و یا خواب می بینند که . نه... نه. را می گیرد

.بیدارند

 ، اگر تو واقعا خود شناسی را می خواهیآیا آماده هستی؟. در این راه، ریشه ها ریشه کن می شوند

  .آماده باش دریابی که آنچه که فکر می کنی هستی، تو نیستی

. بی رحم است  این روند،

. تمامی این خواسته ها باید دگرگونی را طی کنند تا به خلوص اصلی خود برسند

  

  ساتیام

  ٢٠١٠ جوالی ٥

  لیک تاهو، نوادا

  
  

  
O  بودن "، "هستی"دهید چشم درون خود را تمرکز دهید به  همانطور که به زندگی خود ادامه می. یددر آرامش و سکوت سکنا کن

  )الهامی از نازنین (  ".خود"، همیشه جاودان، تغییر ناپذیر، در برگیرنده همه چیز و در واقع همان "مطلق
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  سقوطسقوط
  

  

   به بازار به بازارسقوطسقوط

کند این اولین کاری که کودک می. نمی زندوقتی که یک کودک به دنیا می آید، او از شادی قهقه 

اینکه هنوز جایی است که او شروع به گریه کردن می کند، زیرا که او به بازار سقوط کرده است با

، ثابت و استوار "خانه". نرفت جایی"خانه".ماین تنها چیزی است که من می توانم بگوی. نرفته است

  ٢٥/٣/٢٠١٠   .بود
  

  والدین والدین 

.هستندفت هستند ولی در داستان، والدین زندگی هستند، یا به عبارت دیگر منشأوالدین یک ج
پس .  هستید"خانه" هستید بر می گردید، شما درًوقتی که شما به منشا خود و آن که حقیقتا

عین حال منتظر بازگشِت والدین سمبل زندگی دادن به بازار، به کودک و به راهنما هستند و در

  ١/٨/٢٠١٠   .ه آنها به خانۀهم
  

  گم شدن بچهگم شدن بچه

مشخصی  به هیچ وجه دلیل؛که این هرکدام از ماستزمانی که کودک از خانه منحرف و دور شد، 

فراوان برای بقا و سپس کودک به دلیل کشمکش و تقالی. این فقط اتفاق افتاد. برای این کار نبود

  .زندگی کردن، کم کم خاطره خانه اش محو و محوتر شد
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اند در بازار ش یک کشمکشی می شود که شروع می کند به انجام کارهاییکه که فقط  بتو و زندگی ا

من " که د با خود اندیشدر یک مقطع زمانی او.   و او درگیر  فعالیت های دنیا می شودبقا پیدا کند

.تسره زنده ماندن و یا بقا داشتن اآیا زندگی من صرفا دربام این کار را ادامه دهم اندیگر نمی تو

 و پس از ساالهای بسیاری او از این نوع زندگی کردن خسته  "هدف یا معنای این زندگی چیست؟

  ٢٨/٣/٢٠١٠.   می شود
  

  خسته شدن از بازار و ظهور راهنماخسته شدن از بازار و ظهور راهنما

تو در : گفت  راهنما آمد و،کودک خسته و سرخورده از زندگی در گوشه ای از بازار نشستوقتی 

  ١٤/٣/٢٠١٠  اینجا چه می کنی؟
  

می تواند در این.  ما مجبور نیستیم این را مانند فرد دیگری که با هیجان این را می گوید، بگوییمو

این جامه دیگر به خوبی ال بالی زمزمه یک دعا گفته شود، آنجایی که ما به خودمان می گوییم که

  . اندازه ما نیست

هستیم س چرا جایی که مااگر طبیعت ما الهی است، پ: مثل همان چیزی که من همیشه می گفتم

تغییر شکل است، این اندازه احساس ناراحتی و ناخوشایندی دارد؟ اینجا چه خبر است؟ این همان

  ٢٨/٣/٢٠١٠   .همان تغییر شکل دادن، این همان کوشش برای بقاست
  

ا خودتان و یوقتی که شما واقعا صادق و بی ریا شوید، حال می خواهد از طریق زمزمه یک دعا برای

جسم او و یا فکر او، کشیدن فریادی بلند باشد، چیزی شنیده می شود و این گورو، حال یا اسم او،

این لزوما نباید یک حالت . گرداندظهور می کند و دست شما را می گیرد و شما را به خانه بازمی

: می گویدزمزمه در درون خودتان باشد که مهیج یا یک فریاد بلند باشد، این می تواند فقط یک

این همان زمانی است . من به کمک احتیاج دارم. برومخداوندا می دانی، من دیگر نمی توانم پیش

  ٤/٤/٢٠١٠.    بازار خسته شده ایدۀفعالیت های ویران کنندکه شما در بازار نشسته اید و از
  

  از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  

  Oف بودن در این زندان تخیّلی ازاد کردن خودمان است؛نه ازطریق مرگ،بلکه توسط زندگی ز همه چیز گذشته، تنها هدا

  )اعتماد و روزه دی وی دی  (.چرا نباید کنجکاو بود، باشید و بازی را تمام کنید. کردن
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  فریب ذهنفریب ذهن

قتی داستان را شنیدم  و به نظر خودم خیلی خوب آن را تجزیه و تحلیل کردم ، شدیدًا و

گیر شدم و مواظب بودم به بازار نروم و ارتباطات خود را کم کردم به طوری که بعضی گوشه 

در ابتدا خیلی راضی و از سرسپردگی .  ماندمیاز هفته ها از این جلسه تا جلسه بعد در خانه م

هر طور  و اطرافمان را خودمان وکه نمی کشاندرا به کجا ها واقعا ذهن ما. (خود سرافراز بودم

 برای  ای من با بیرون نرفتن قصد داشتم که سوژه و ایده.) می کند برایمان معنی ستمایل ا

 انسان خوب و و بعد  از آن کهفکر کردن به ذهن ندهم  تا بتوانم در تمریناتم قوی شوم 

  .فاضلی شدم از غار تنهایی بیرون آیم

شینم چه نتم بتوانس اما سریع دچار افسردگی شدم وتوان مدیتیشن نداشتم ، راستش نمی

آری ساتیام  : گفتم  پیش خود می.   کنمstopبرسد به این که سکوت داشته باشم ، یا 

بینیم اما چه کسی توان  شویم و آزادی خود را می گوید اگر ذهن نباشد ، رها می راست می

  ؟این کار را دارد

چه دانم  تمام مکالمه که نمیبعد از ا. ناالن و گریان با او تماس گرفتم و ناتوانی خود را اعالم کردم

گفتم خدایا تمام این حرف ها بسیار ساده و  کردم ، پیش خود می بود ، ساعتها گریه می

اما واقعًا . کند فهمم و دائمًا درک من از این کلمات تغییر می تکراریست اما چرا من نمی

  .کند میصدایش جادو

اما این بار منتظر ، ی در پیش گرفتم ودیسپلین تازه ااکنون من درک جدیدی از بازار دارم

  .درک تازه تری از تمام این کلمات ساده هستم

  هانیه

  
O   صورت،  بدین.  شود ی او می است، بنابراین همین تجربه" هستی"ی  کند که تصویر روی صفحه انسان نیز فکر می 

  ه رفته این تضادها به نظرش غیرشود و چون این سرشت حقیقی او نیست، رفت او در بازیهای زشت و زیبا غرق می

   )١٣ س –الهامی از نازنین  ( .آید طبیعی و زجرآور می
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  گفت و شنود با ساتیامگفت و شنود با ساتیام

  

  

قبال گفته شده که ما وقتی به دنیا می آییم آن صفحۀ سفید هستیم و سپس خطوط بر  :١سوال 

 رابطۀ  رادر به دنیا می آییم،در مقالۀ چهار برادر شما گفتید که ما با چهار ب. روی آن نقش می بندند

آن صفحۀ سفید با آن چهار برادر چیست؟ آیا آن چهار برادر با ما به دنیا می آیند ولی هنوز نقش بر 

.صفحۀ سفید ما نیانداخته اند؟ لطفا این را توضیح بدهید

 وقتی که این هستی،. یعنی فقط آن هستی است.  صفحه سفید، حقیقِت وجوِد هستی است:ساتیام

  . دیگر پدیدار می شونداتیخصوصخودش را با بدن هم هویت می کند، در آن موقع چهار برادر و 

مثل یک چمدان می ماند که صفحه سفید وقتی وارد وجود مادر می شود، این چمدان به ُدمش 

این .  به همین دلیل، هم صفحه سفید است و هم چمدان بسته همراه با آن می آید. بسته می شود

در بعضی ها بیشتر طول می کشد و در . کم کم باز می شود و خصوصیت ها کم کم ظاهر می شوندچمدان 

  .بعضی ها به محض اینکه به دنیا می آیند، خصوصیات خودشان را نشان می دهند
  

پس انسان هایی که الهی هستند و بسیار خود شناخته اند، وقتی که به دنیا می آیند آیا می شود  :سوال

  انشان کوچکتر است و یا اینکه تقریبا بی چمدان به دنیا می آیند؟گفت که چمد
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متاسفانه، این چمدان وقتی که باز می شود، روپوش می شود برای . بله، دقیقا همین است:ساتیام

  .آن طفلی که به دنیا آمده است که همان سفیدی است

ما . روی آن تعمق کنیماین خیلی مهم است که . این سفیدِی شخصی نیست؛ سفیدِی تمامی است

راجع به شخِص یک طفل صحبت نمی کنیم، ما راجع به تمامیت صفحه صحبت می کنیم که هر 

زمان در هر جای دنیا، در هر شرایطی و در هر فرمی، چه کوچک و چه بزرگ باشد، روی آن صفحۀ 

 بعضی زیرا(سپس چمدان یا چمدان هایش . این صفحۀ سفید، وجودش است. سفید نقش بسته است

که آنها فقط انرژی بیش نیستند، در فضا منتظر چنین ) ها با چمدان های بسیار زیادی می آیند

مانند آهن . فرمی هستند و به فرم یا با فرم، شناسایی دارند و می دانند که در خواِب چه کسی بروند

  .ربا و آهن، در موقع تولد یکدیگر را جذب می کنند
  

  مال و رفتار زندگی ای که قبل از آن داشتیم ربطی دارد؟ آیا این چمدان به اع:سوال
  

 اگر طفل که در حقیقت همان صفحه سفید است، خودش را با بازار شناسایی یا هم هویت :ساتیام

یعنی ).وجود ندارد، تناسخ "حقیقت"ولی در . (کند، بله؛ دوباره می آید و گریبان گیرش می شود

  .اب وجود داردبرای خو. وجود ندارد" حقیقت"برای 
  

  ، به این اشاره می کند؟"آیا این تقصیر کیست؟:"  پس آن جمله که شما در داستان می گویید:سوال
  

  . آیا تقصیر چمدان است؟ نه.   آیا تقصیر هستی است؟ نه.  به این اشاره می کند.  دقیقا:ساتیام

  .همین. این یک خوابی است که به این نوع تجلی می شود
  

  . چمدان تقصیر ندارد، دیگر حتی تقصیر اعمال قبلی مان هم نیست پس اگر:سوال
  

  .یعنی در بودنش هم، باز نیست، تقصیر نیست.  هم هست و هم نیست:ساتیام

برای کسی که با خوابش . آفرینش قانون دارد. حال این چگونه است؟ یک سری قوانینی وجود دارند

در   . کند، اگر نکند؛ پی آمد دارد و نتایج داردهم شخصیت می شود، باید از قوانین آفرینش اطاعت

  . مهم است ولی این قوانین پوچ برای دنیای الکی خیلی.حقیقت همه اش دروغ است
  

   آیا می توانیم بگوییم که به محض هم هویت شدن، حاالت مقصر بودن ایجاد می شوند؟:سوال
  



١٣٨٩   ماه  دی  ر                                                                                                                                                                                                                                                                               ١۵

ظر می آید و آن بستگی به درجۀ باور به به ن.  اتفاق می افتد، بلهریتقص  به نظر می آید که:ساتیام

 بیشتر خودتان را شماهر چه بیشتر تقصیر برای شما حقیقت داشته باشد،  . تقصیر خودتان دارد

  .مقصر می دانید
  

  است؟ اگر نیست رابطۀ آن با خود چیست؟" خود"یعنی چه؟  آیا همان  ضمیر آگاهی: ٢سوال 
  

  . یعنی آگاه بودن از آفرینش:ساتیام
  

  .ۀ صفحۀ سفید استحوز پس از :السو
  

اگر صفحه سفید نبود، ضمیر آگاهی هم وجود .  ولی صفحه سفید قبل از ضمیر آگاهی است:ساتیام

صفحه سفید، بدون ضمیر آگاهی می تواند باشد؛ ضمیر آگاهی بدون صفحه سفید نمی تواند .  نداشت

  .وجود داشته باشد
  

  است؟" خود" پس، صفحه سفید همان :سوال
  

ولی تا زمانی که به ضمیر آگاهِی کیهانی نرسید، به صفحه سفید . است" خود" صفحه سفید، :ساتیام

 یا کمال به وجود تیتمامباید فردیت از بین برود، . نمی رسید، یعنی صفحۀ سفید را تشخیص نمی دهید

  ).ادی بیکران ش-آگاهی-حقیقت: آناندا-چیت-سات. (، صفحۀ سفید است کمال ابعد از تمامیت ی. بیاید
  

   پس آیا می توانیم بگوییم که از طریق ضمیر آگاهی می توانیم به صفحه سفید برسیم؟:سوال
  

  .را اصال به هیچ طریق یا از هیچ راه دیگری نمی توانید به دست آورید دیصفحه سف :ساتیام
  

 آگاهی می توانیم  ولی وقتی ضمیر آگاهی را گرفتیم و شخصی اش کردیم، باز از همان طریِق ضمیر:سوال

  برگردیم؟
  

  .مانند زندان می ماند، دِر زندان.  بله:ساتیام
  

   که باز شده است؟:سوال
  

. نه، همانطور و یا ازهمان راهی که خودتان را در درون زندان کردید، از همان راه هم بر می گردید:ساتیام
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 در بازار گشتن، به کجا دارید مگر از خانه بیرون نیامدید؟ بعد از این همه. مثل داستان می ماند

وقتی که برمی گردید، مناظر همان مناظر هستند؛ هیچ چیز فرق .  باید به خانه برگردیدبرمی گردید؟

از همان راهی که آمدید شما را برمی گرداند که . راهنما، شما را از یک راه دیگر نمی برد. نکرده است

  .بدانید جریان چه بوده است
  

ر مورد اینکه وقتی که ما به دنیا می آییم آن صفحۀ سفید هستیم، و اینکه گفته دوباره د: ٣سوال 

شده وقتی که ما به دنیا می آییم با خواسته هایی که از زندگی های قبل برآورده نشده اند به دنیا 

رابطۀ این خواسته ها با صفحۀ سفید چیست و ما چگونه می توانیم سفید باشیم اگر با . می آییم

   هایی به دنیا می آییم؟خواسته
  

پس، کسی که این سوال را کرده می تواند جواب سوال .  قسمت اوِل این سوال همان سوال اول است:ساتیام

  .اول را بخواند
  

  چگونه می توانیم سفید باشیم اگر با خواسته هایی به دنیا می آییم؟:  قسمت آخر سوال این است که:سوال
  

چرا؟  به . اک کردن خطوط هم با همان ابزارهایی که داده شده استپ . با پاک کردن خطوط:ساتیام

این خاطر که این ابزاری که من داده ام یعنی از وجود من به وجود آمده است، دو کار خیلی مهم 

یکی اینکه یاد می دهد که چگونه با افکار نروید و دیگر اینکه یاد می دهد که چگونه . انجام می دهد

  .ماس برقرار کنیدبا وجوِد خودتان ت

. مانند دو چشم می مانند. این دو، مانند دو بال می مانند، مانند دو پا می مانند، مانند دو دست می مانند

اگر یکی را انجام دهید مثال با افکار نروید باز هم . مانند دو گوش می مانند؛ یکدیگر را تکمیل می کنند

 را با وجود خودتان مرتبط یا در تماس می کند بروید، باز اگر با آن که شما. هستید" که"هنوز نمی دانید 

  .هم افکار جلوی آن را می گیرند

  .فقط دست به دست. این دو باید دست به دست بروند
  

   ولی، آیا این خواسته ها هم در همان چمدان ها هستند؟:سوال
  

دیگرشان به صورت تخم  خواسته ها، بعضی هایشان واضح به صورت خواسته ها هستند و بعضی : ساتیام

محیط  . های خفته هستند که نمی دانید آن تخم در چمدان شما در آینده چه خواسته ای خواهد شد
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اطراف شما، موقعیت های اطرافتان، انسان هایی که با آنها می آیید، باعث جوانه زدن این تخم ها می شوند 

  .نمودار خواسته ای خواهند شدکه آنها نیز به درختانی کهن تبدیل خواهند شد و هر کدام 
  

، آیا آن هم یک "خود" اگر خواستۀ شما در مورد خودشناسی باشد و در مورد شناختن :سوال

  خواسته است؟
  

  .یعنی مادِر خواستن است.  آن خواسته ایست که خواسته های دیگر را از بین می برد:ساتیام

ما را کالفه کرد و برآورده نشد، همان موقع یعنی وقتی که تمام خواسته های شما یا ارضا شد و یا ش

. آن هم یک تخم است. است که در بازار نشسته اید و این چنین خواسته ای در وجودتان باز می شود

  .آن هم یک برادر است
  

   آیا آن هم یک خطی است بر روی صفحه سفید؟:سوال
  

آن برود، خط های دیگر را  آن هم یک خط است، یعنی آن خطی است که اگر توجه شما به :ساتیام

  .کم رنگ می کند
  

   آیا می توانیم بگوییم چمدانیست که وقتی آن را باز می کنی درون آن نور است؟:سوال
  

  . چمدانیست که برایت نور خواهد آورد:ساتیام
  

   ذهن چگونه ابزار ما می شود؟. گفته شده زمانی می رسد که ذهن ابزار ما می شود :٤سوال 
  

  .فقط یک انرژی است. ، یک انرژی است ذهن:ساتیام

این انرژی که بسیار هم آرام است وقتی برهم زده می شود، پارازیت هایی در آن ایجاد می شود و 

اختالل در آرامش طبیعت ما ایجاد می کند و خلوص و پاکی خود را از دست می دهد، یعنی؛ دیگر 

  .شکل طبیعی اش را از دست می دهد

در این آِب آرام است که . ث می شود که ذهن، دوباره یک آِب روان و آرام شودبا افکار نرفتن، باع

  .واقعی تان را ببینید" خوِد"تان را، "خود"شما می توانید 

حال در این دنیا به خاطر چگونگی ارتباطاتی که هست، مانند اینترنت، تلفن و هزاران پیشرفت دیگر 

  همین باعث می شود. ند، افکار کیهانی و افکار شخصیر شده ادر تکنولوژی؛ اینها باعث فوراِن شدید افکا
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چرا که نبِض . که این خواب به نظر حقیقی بیاید و کسالت ها و ناراحتی های روحی بیشتر شوند

  .انرژی در حال حاضر مانند این است که از حال طبیعی خود بسیار دور است و سرعت عجیبی دارد

 را نگاه کنید می بینید که سرعت در آفرینش هم به همان اندازه به همین دلیل، وقتی که اطرافتان

جمعیت زیادتر شده است، افکار زیادتر شده اند، وقت زودتر می گذرد و هیچ کس . بیشتر شده است

برای اینکه . نمی داند که در حال حاضر روی کره زمین خیلی سرعت زیاد است؛ بی نهایت زیاد است

همه چیز با عجله به پیش می رود و هر فکری زایندۀ دنیای دیگری .  اندبه وجود آورده افکار سرعت

  .می شود
  

 برای انسانی مثل شما، یک هستی ای مثل شما، آیا ذهن وجود دارد یا ذهن ابزارتان شده :سوال

  است؟ و یا فرقی نمی کند؟
  

یعنی . ستفاده کرده امهر ابزار و تمرینی که من به شما داده ام، خود ا.  توجهی به آن ندارم:ساتیام

من تنها حرفی . چیزی نبوده یا یک ابزاری را به شما نداده ام قبل از اینکه نتیجۀ آن را گرفته باشم

که می توانم بزنم این است که افکار برای هر کدام از شما هر از گاهی خواهند آمد که بگویند چیزی 

  .بهتر از این ابزار هم هست؛ گول آن را نخورید

این است که فقط تمرین هایتان را کم نکنید، چون این ابزارها باعث می شوند که خرد منظورم 

  .  یعنی بدانید که قدم بعدی تان چیست.  کیهانی از درون به شما بیاید
  

   برای اینکه در بازار قدم برداریم، آیا احتیاج به ذهن داریم؟:سوال
  

  .ارید، داریدوقتی فکر می کنید د.  وقتی ندارید، ندارید:ساتیام

اما زمانی می فهمید ندارید که واقعا ندارید و . واقعا ندارید ولی. اگر فکر می کنید احتیاج دارید، دارید

تنها راهی که ما می توانیم در حالیکه . تا موقعی که دیگر ندارید باید هر از گاهی از بازار خارج شوید

این باید روزانه تمرین و به . ن و سکوت استدر بازار هستیم از آِن بازار نباشیم، استاپ مدیتیش

دوباره  هر چقدر هم که انسان پیشرفت کرده باشد،. کاربرده شود وگرنه بازار گریبانتان را می گیرد

  .طبیعِت آن است که مانند یک اختاپوس بگیرد و برود. گریبان می گیرد
  

  اتفاق می افتد؟  وقتی می گویید سکوت، آیا منظورتان سکوتی است که در ذهن :سوال
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یی، هم بویایی و هم چشاهم حس بینایی، هم شنوایی، هم .  نه، سکوِت کامل، سکوِت کامل:ساتیام

سکوت کنند و سپس برای افکار استاپ . حس المسه همۀ آنها یعنی هر پنج حواس باید سکوت کنند

  .مدیتیشن کنیم
  

 یمشکالت بازار تمام تالش خود را برا ی که کودک در برابر بعضندی بی راهنما می چرا وقت:٥سوال 

 زند دستش را ی فراوان میدست و پا  شود وی دهد، اما صبر کودک تمام می انجام مییرها

 ممکن است از ی رسد که حتی می اوقات کودک به مرحله ای گاهندی بی راهنما منکهی با ارد؟یگینم

   و دلخور شود؟دی ناامماراهن
  

گفتم  من که اینگونه در . زیر درخت مدیتیشن مان کردم شی سال پستیب من این سوال را :ساتیام

  حال تقال کردنم، چرا دستم را نمی گیری؟

من مانندگربه ای که بچۀ خود را برای حفاظت بچه گربه به دهان می گیرد، پشت : جواب آمد که

ی را که احساس اما تو آنقدر در تقال و جوش و خروش هستی که درد. گردن تو را به دهانم گرفته ام

  . می کنی به خاطر جوش و خروِش خودت است وگرنه من تو را به آرامی حمل می کنم
  

 رسد که ی می اوقات کودک به مرحله ای گاهندی بیم با اینکه راهنما :بقیه سوال این است که

   و دلخور شود؟دی ممکن است از راهنما ناامیحت
  

برای اینکه وقتی که . ا می خواهد که شما دلخور شویدبله، خیلی اتفاق می افتد که راهنم :ساتیام

دلخور می شوید، البته دلخوری هایی که من از آن صحبت می کنم دلخوری هایی است که مانند بازار 

با راهنما . دوباره یک الیۀ دیگررا از دست می دهید و تسلیم می شوید. دوباره نمی دانید چه کار کنید

هم به شما ماه عسل می دهد و هم چنان تشر می زند که .  آسان نیستبودن کار آسانی نیست، اصال

شما راه . سپس شما به دنبال او می گردید مانند بازی قایم موشک   .دی شوی مابپرت دوباره به بازار

بگویید من کجا او را ول کردم؟ کجا مرا در بازار انداخت؟ بدوم تا   .خانه را باید خودتان پیدا کنید

  .اینها تمام برای پیشرفت شاگرد است.  او برسمدوباره به

آنوقت تشر خوردن . آسان ترین راه، تمرکز یگانه با عشق به طرف راهنماست همراه با اعتماد کامل

  .هایمان کمتر می شود
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 ولی آن زمان که به هر دلیلی، دست راهنما را ول می کنیم و به بازار برمی گردیم آیا در آن :سوال

  این تقصیر کیست؟ یا آیا ما تقصیری داشتیم؟:  توانیم بگوییمموقع هنوز می
  

این تقصیر کیست؟ زیرا همین باعث می شود که زودتر :  بهترین کار این است که بگویید:ساتیام

. مگر اینکه یکی از آن اشخاصی باشید که احتیاج داشته باشند خودشان را سرزنش کنند. برگردید

  . به قدری غرور دارند که احتیاج به سرزنش دارندبرای اینکه خیلی ها هستند که

  این تقصیر کیست؟: اما برای اکثر ما، آسان ترین رویه این است که بگوییم

بعضی وقت ها می بینید که . ولی همانطور که گفته شد بعضی اوقات یک چیزی باید روی شاگرد اثر کند

، ولی باعث می شود که دفعه بعد این کار را تقصیِر او نیست. سرزنش هم دروغ است. سرزنش اثر می کند

  .سرزنش هم منفعت خودش را دارد. نکند
  

   ولی اگر سرزنش باعث شود که شما دوباره به مغز بازار بروید چه؟:سوال
  

این تقصیر کیست؟ ببینید، مانند مطلبی که بابا : می گویید.  آنوقت دیگر سرزنش نمی کنید:ساتیام

 اگر تنبل هستید چایی بخورید؛ اگر بیش از حد پر انرژی: ی گویددر یکی از مصاحبه هایش م

  .هستید چایی نخورید به همین سادگی

  .برای همین است که هر راهنمایی با هر کسی آنگونه ای است که باید با آن شخص باشد

به یعنی شما نمی توانید از شخص دیگری تقلید کنید و بگویید مثال بابا . هیچ نمی شود تقلید کرد

این . فالن شخص این را گفت یا ساتیام به فالن شخص آن را گفت پس من هم باید این کار را بکنم

شما باید به خو و طبیعت خودتان نگاه کنید و آن چیزی که راهنما به شما گفته است . غلط است

  .باید سرلوحه زندگیتان باشد، نه آن چیزی که راهنما به شخص دیگری گفته است

  . همه می کنند و بسیار کار غلطی استاین کار را
  

  .اگر پیامی برای همه و برای این نشریه دارید، ما مشتاق شنیدن آن هستیم.  های ما تمام شدسوال :سوال
  

 چون این نشریه راجع به داستان است، تنها چیزی که برای این نشریه می گویم این است :ساتیام

  .هم آفرینش هست، هم آفریدگار و هم صفحۀ سفیداین داستان، داستانیست که در وجودش : که

  .پس کار ما باید موشکافی در داستان باشد و تمرین ابزارهایمان
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.خوشبخت ترین ها ولی در عین حال هم یکی از یعنی ما اآلن درپرجنجال ترین موقع این دنیا هستیم

 در مقابل آن همت و یعنی هم بازار خیلی شلوغ شده، ترافیک آن زیاد شده و هوایش بد شده اس

 چون قبال ضروری نبوده است، جریان اورژانس .ابزارهایی داده شده است که هیچ وقت داده نشده بود

  .نبوده است ولی حاال هست
  

   یا اینکه نیاز آن نبوده است؟:سوال
  

ه ولی متاسفان. همیشه نیاز برای آزادی هست.  نیاز بوده، به این صورت اورژانس نبوده است:ساتیام

  .همۀ ما در دنیا، زمانی به آزادی رو می آوریم که دیگر داریم خفه می شویم
  

 مرسی از وقتتان و از تمام نوری که با جواب هایتان به این گفت و شنود دادید و من مطمئنم که :سوال

  .دست همۀ ما را می گیرد و باالخره دست در دست راهنما همۀ ما به امید خدا به خانه خواهیم رسید
  

  ! همۀ ما، همۀ ما از َدم:ساتیام
  

  ٢٠١٠تابستان 

  
  
O بله، صد در صد      آیا عشق به راهنما یا معلم الهی در ابتدا ضروری است؟.  

.  تنها چیزی که راهنما را نزدیک شما نگه می دارد، عالقه شماست و بدون عشق شما نمیتوانید عالقه داشته باشید

  .ولی عشق برای شما الزم است.  نه عشق شماراهنما به عالقه شما جلب می شود،

اگر افکار شما مثل میمون، این .  اگر شما خودتان را عقب بکشید، راهنما عقب می رود؛ شما بیایید جلو، او می آید جلو

  . با شما رفتار می کندطرف و آن طرف بپرد، راهنما هم مثل یک میمون

  چطور این کار را می کند؟) گورو( معلم الهی .راهنمای حقیقی باعث می شود که شما عاشق شوید

  .این تنها قدرت گورو است.  این الهیت اوست که این کار را می کند

بعضی از مردم از بازار خارج می شوند بدون .  دلیل آن اینست که باید برای اینکه از بازار بیرون برویم، عاشق شویم

  .اینکه عاشق شوند

  چرا؟

  . بودند؛ فقط توی این زندگی خودش را نشان ندادهچون دفعات مکرر عاشق شده

  .تمرکز یگانه کلیدش است و عشق شما قلب است

   )٢٠١٠شنبه صبح، ریتریت رینو (
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  به دنبال راهنما
  در این آشفته بازار زندگی که

   با تکنولوژي هاي مدرن و سرعت،
   با بن بست ها و گم شده هاي راه حقیقت

   روبرو می شوم
  جه رسیده ام که به این نتی

   دیگر نباید تاجر گران فروش اجناس خود
  . و خریدار جنس هاي پوشالی باشم

  تنها باید بگذارم و بگذرم،
   ببینم و دل نبندم،

   چشم بی اندازم و دل نبازم
  . که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

  . به عقب برنگردم و به دنبال راهنما  بروم
  

  . برسمبه امید آن که به خانه خود
  مینا،

  تهران
  

O   ستادگی نشان دادن در آنچه که ابدی یل کردن آنچه که فانی است و با فرو رفتن به سکوت و ایه و تحلی با تجز

 )٣٩س   - الهامی از نازنین ( .د شدینگونه شما به هدف خودشناسی خودتان نائل خواهیبد. است



١٣٨٩   ماه  دی  ر                                                                                                                                                                                                                                                                               ٢٣

  راهنما، خانهراهنما، خانه

  وو

  هدهدکه راهنما از شما می خواکه راهنما از شما می خواهاییهاییچیزچیز
  

  

  

  می شودمی شود) ) ظاهرظاهر((راهنما آشکار راهنما آشکار 

راهنما هرگز از شما جدا نبوده است، هر جا که شما بودید راهنما هم آنجا خیلی مهم است که بدانیم  

اینجاست که چه چیزی باعث شد که راهنما قابل رویت شود؟ برای این که ما نمی توانستیمسوال. بود

درگیر بازار ما آنقدر. می توانستیم نادیدنی را بفهمیمما حتی ن. نا دیدنی را درک کنیم، فقط همین

 نکته . احساس کنیمبودیم که نمی توانستیم به طور محسوس آنچه را احساس کنیم که می خواستیم

فرم یا قالب یک پروانه یا یک رنگین کنایه آمیز در این رابطه این است که گاهی راهنما می توانست در

راهنما به .  باشد،کردن چیزی بر روی سرتان می افتدالفاصله بعد از آرزوکمان و یا برگ درختی که ب

این که شما راهنما را بهتر و بهتر بشناسید و آنگاه نشانه ها کم زبان خودتان با شما صحبت می کند تا

  .دلیل آن این است که دیگر نیازی به آن نشانه ها نیست.  تر و کم تر می شوند

. سیار خوبب:" تیی که بعدها ثابت شد که چیزی بسیار عظیم تر از تصورات است گف همان راهنما،بنابراین

 ". جدی و آماده استواقعًااکنون نوبت من است که در فرم بابا نمایان شوم زیرا این شخِص تشنه دیگر
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تن  همه چیز را داشتید، هیچ چیزی با داشقبًالگرنه شما برای آموزش دادن است، وحضور راهنما واقعًا

   ٢٧/٦/٢٠١٠.  به آن اضافه شد درس های مستقیم راهنما بودتنها چیزی که. راهنما به شما اضافه نشد
  

آیا این همان چیزی است که   کنم؟آیا حاضرید که من به شما کمک: ن بودپرسید ایاز من اولین سوالی که بابا 

  ١٢/٩/٢٠١٠  .دنبال کنید باشید و بازاگر چنین است پس   کنم؟شما واقعا می خواهید؟ که من به شما کمک
  

    اطاعت، صبر، خلوص نیتاطاعت، صبر، خلوص نیت:   :   که راهنما از شما می خواهدکه راهنما از شما می خواهدسه چیزیسه چیزی

جز اینکه راهنما را دنبال کنید، شما خسته شده بودید وکه وقتی شما تصمیم گرفتید بیاد داشته باشید  

  نابراین اطاعت مانند اینب.  گوش دهید، هضم کنید و به آن عمل کنید، هیچ امید دیگری وجود ندارد

 بعد.  بازگو کنیداونو زدن خود را به آرزوی پیامی ماند که شما نزد بهترین معلم پیانو در کشور بروید و

پیانو زدن به تو، به خاطر پولی که به من می دهی نیست، من فقط یاد دادِن: معلم به شما می گوید

من باشد چرا که من دیگر نمی خواهم وقت خود واقعا خواهان استعداد یک شاگردی می خواهم که

اطاعت  پس تو باید از من: او می گوید. هبل: واقعا مرا می خواهی؟ و شما می گوییدتو. را تلف کنم

  .باشیدنها کلیدهای مختلف پیانو هستند و شما باید تمرین کنید و با خودتان صبورای.  کنی

اگر شما از راهنمایی د، من چه می توانم به شما بدهم؟حال اگر شما صادقانه نخواهید که یاد بگیری

  خواهیم رسید؟ها یا دستورالعمل های من اطاعت نکنید، ما از اینجا به کجا

که راهنما از شما می خواهد این سه چیزی. اگر صبر نداشته باشید، شما در این راه نخواهید ماند

  .برای خودش نیست، بلکه برای جستجوگر است

اگر . صبر داشتننه با راهنما صبر داشتن بلکه با خودتان. ن صبر داشتن بی اندازه الزم استبا خودتا

  .کار را نکنیدشما به راهنمایتان ایمان و اعتماد نداشته باشید، بهتر است اصال این

اگر شما بدون خلوص نیت قدم بردارید، اطاعت و صبر  .خلوص نیت، غذای شماست  البته کهو

  ٢٢/٨/٢٠١٠.  د رفتخواهنازمیان
  

  داستان به ما کمک می کند که چمدان هایمان را بر زمین بگذاریم داستان به ما کمک می کند که چمدان هایمان را بر زمین بگذاریم 

کشمکش و وقتی که شما صبر، خلوص نیت و اطاعت داشته باشید، کار شما تقریبا صاف و روان است و

مهم نیست کی به آنجا شما دیگر اعتماد می کنید، صبور هستید و برایتان .تقالیی در میان نیست

مانند این است که شما در قطار، چمدان بنابراین،. هید رسید و به خاطر صداقت تان هوشیار هستیدخوا

  ٢٢/٨/٢٠١٠.  و بنابراین بار شما کمتر خواهد بود باشدتان در کنارتان باشد به جای اینکه روی سرتان
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  هه در راه بازگشت به خان در راه بازگشت به خانییامتحان هاامتحان ها

همچنین خلوص  وجود دارد که نمایانگر خلوص نیت و صبر ودر راه بازگشت به خانه، امتحان های بسیاری

مزه مزه می کنند، ) راحقیقت(و بیشتر مردم می آیند و . نیت شاگرد برای مرحله بعدی گشودگی اوست

بدبختی می کنند و برمی گردند و بعد آنها احساس. همان کاری که یک موش می کند و سپس می رود

در این هیچ خلوص نیتی، هیچ اطاعتی و . برمی گردندند و دوباره به دنیاچند لقمه بیشتر مزه مزه می کن

مانند یک الک پشت راهنما را دنبال می کنند، با صبر و ثبات یا ولی کسانی که. هیچ صبری وجود ندارد

  ٢٢/٨/٢٠١٠.  که مطمئنا به قلمرو بهشتِ درون دست می یابندپیگیری، آنهایی هستند
  

  شت به خانهشت به خانهتغییرات در راه بازگتغییرات در راه بازگ

این به. مهمترین قسمت داستان این است که بازگشت به خانه مسیر آسانی برای پیمودن نیست

اینکه شما را به دلیل که شما باید اجازه دهید که راهنمای شما، کارها و موقعیت های الزم برای

  ٢٨/٣/٢٠١٠  . را پیش بیاورد؛شکل و طبیعت اولیه و حقیقی در آورد

 خود برمی گشته، کودک باید به شکل و طبیعت اولیه و حقیقی"خانه"ه در راه بازگشت به یادتان باشد ک

راهنمایی که پیدا می شود تا کودک .های گوناگوِن بسیاری داشته استاست چرا که او ایده ها و باور

 ا بهآن زمان که آنه. قیقی درآورداولیه و حرا به خانه بازگرداند باید کودک را به شکل و طبیعت

آه : کودک پی می برد که. توانند یکدیگر را بشناسند میرسند، دیگر والدین و کودک می"خانه"

بعد کودک میتواند در خانه بماند و بنابراین . در خانه هستمخدای من، اینجا خانه من است و من

  ١٨/٤/٢٠١٠  .و آن سو نقل مکان کنددیگر نباید که به این سو
  

  چالش های آنچالش های آنراه بازگش به خانه و راه بازگش به خانه و 

" شما واقعا چه می خواهید و آیا حاضرید که گوش دهید؟"راهنما در راه بازگشت به خانه  می پرسد، 

  ١٢/٩/٢٠١٠  . بودددم ما برای بازگشت به خانه خواهاین اولین ق
  

 ،انجام داده اید کارهایی که برایشۀتصور کنید که زخم مزمنی در معده تان وجود دارد که علیرغم هم

  حاضرید که شما را تحتآیا: سپس نزد پزشک می روید و پزشک می پرسد. نوز از بین نرفته استه

  

  Oجمع اوری باران دی وی دی ( .جستجو را رها کنید؛ وقت خود را در سکوت درون قلب خود صرف کنید(  
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است را خارج عفونتی که در آن  عمل جراحی قرار دهم؟ من باید زخم را بشکافم، آن را تمیز کنم و

جراحی دردآور است؟ البته که عمل جراحی آیا شما حاضرید که درد را تحمل کنید؟ و آیا عمل. کنم

من فکر می کنم که درد بازگشت . نداشته باشیدبسیار دردآور خواهد بود بخصوص اگر بیهوشی هم

  .به خانه مانند همین است

جالب  .ازگشت به خانه به چند عمل جراحی نیاز است اینها بستگی به آن دارد که در راه بۀهمبنابراین 

همگی ما . ایماینجاست که در راه بازگشت به خانه پیش از آن که نزد پزشک برویم بیهوشی گرفته

  .ای ما را جراحی کندتحت طلسم توهم بوده ایم و دکتر می بایست بدون دادن هیچ بی هوشی اضافه

  ٢٠/٦/٢٠١٠.   خداوند استدر راه بازگشت به خانه بی هوشی رحمت  
  

آسودگی یک احساس،  بازمی گرداند"خانه "احساس آسودگی کردن، همان چیزی است که مردم را به

این است که راه  یکی از نکته های بسیار مهم در این داستان. و رهایی، یک پذیرش و یک درک

را تغییر شکل داده و غیر ماهر ایده ا ی، هر علم و دانشی که ش. برگشت به خانه چندان آسان نیست

  ٢١/٣/٢٠١٠.  و حقیقی در آوردقابل شناسایی کرده است، باید شما را به شکل و طبیعت اولیه
  

در مورد م؟ راه بازگشت به خانه فقطی کنیم و رها می کشیا ما در راه بازگشت به خانه دست میآ

بود که شما ن خواهدیند امان.  وجود نداردیگریچ امکان دیه. دن و رها کردن استیدست کش

 آن ی شما را رویها آورد تا چمدانیك االغ همراه خودش مید و او ی کنی خود را دنبال میراهنما

تان را یخودتان چمدان هاد کهید شروع کنی آموزد، شما بایسپس همچنان که به شما م. حمل کند

  .اندازدی شما دور نمیاو آنها را برا. دیاندازیدور ب

.ك راهنمایا یك االغ یبدون دیگر کامال برهنه هستید، دیبرس "درون"ا یه شما به قلمرو بهشت  کی زمان
  ١٥/٨/٢٠١٠.   شودیشدن با بدن دور انداخته متیهم هو.  نمانده استی باقیزیچ چیگر هیدر آن نقطه د

  

 رها کردن در راه، وقت هایبعض. دن استین همه اش در مورد رها کردن و دست کشیس اپ

بازار ن خاطر است که درین بدیا. ان بازار استی سخت تر از رها کردن در میبازگشت به خانه حت

د یعادت داشته ا .دی ها عادت داشته اید و به سر و کار داشتن با ناراحتی هستیهوشیر بیشما در ز

. وجود ندارد یا عقب ماندنیچ عقب رفتنیدر راه بازگشت به خانه ه. دی زنده ماندن تالش کنیکه برا

 خود واقعا ید که به راهنمای کنیشروع م شمای وقتیول. دی عقب بمانید که تا حدیشما اجازه دار
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 یقی حقیراهنما.  کندیجهت دادن و واضح تر شدن مرییتان شروع به تغیز براید همه چیعشق بورز

  ١٥/٨/٢٠١٠  . کندی میبازگشت به خانه همراه است که شما را در تمام راهیآن کس
  

  هدف و منظور راهنما را بدانیدهدف و منظور راهنما را بدانید

دوست مواقع بسیاری ما می توانیم برای گورویمان بسیار سرسپردگی داشته باشیم و گورویمان را

وقتی که شما هدف او  چیست؟،داشته باشیم ولی هنوز ندانیم که آن کاری که او سعی دارد با ما بکند

بدانید، بعد دیگر فقط از نسلی به نسلی دیگر و رارا بدانید و منظور یا هدف خودتان برای شناختن ا

.  یا زندانی بودن به آزادی استبلکه تغییر مکان دادن از زندان وصرفا رفتن و سای بابا را دیدن نیست،

 این است که درک کنیم هدف و مقصود ما ۀدربار دست به دست می گردد و اینشانس رفتن به خانه

 این است که به خانهۀخانه و زندگیمان مراقبت کنیم، بلکه درباراین نیست که فقط از در زندگی

فقط فعالیِت برگزاری جایی که دیگر. به میان می آید) راه خرد(اینجاست که راه یا مسیر یانا  .بازگردیم

  ١٢/٩/٢٠١٠  .شروع می شوداین همان زمانی است که بامداد و آغاز خرد .آییِن پرستش نیست
  

  ما ورد بی خطر شما را به خانه تظمین می کندما ورد بی خطر شما را به خانه تظمین می کندعشق و خلوص نیت شعشق و خلوص نیت ش

جستجویتان ید هایی که گرفته اآن دسته که با درس، آنهایی که سرشار از عشق و صادق و بی ریا هستند

گوروی درون و . کامال در راه بازگشت به خانه ایدبه پایان رسیده است، مطمئن باشید که بدون تالش زیاد،

  ٢٥/٦/٢٠١٠.  ساخت که شما امن و امان می رسید خاطر نشان خواهدیرونی،ابراِز آن به صورت گوروی ب
  

    بالگ٣١/٧/٢٠١٠ . بماندیتواند گم باق ینمچ کسید، هید و منصرف نشویدست بر ندار
  

    بالگ ١٢/٤/٢٠١٠. لحظه برگشت به خانه را جشن گرفتباید هر
  

  از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  

  Oافتاد، هرگز منحرف و دور اگر من می دانستم که چنین اتفاقی خواهد. ف یا دور شدن از خانه اتفاق افتادمنحر

بازار اتفاق افتاد و در راه بازگشِت به خانه هیچ چیز تغییر  کیست؟این تقصیر. نمی شدم ولی منحرف شدن اتفاق افتاد

هرگز جایی خانه. خانه دوباره ساخته نمی شود.  شود هیچ چیز جایگزین چیزی نمی.تغییر می کنیدنمی کند، شما

  )١/٨/٢٠١٠ مرکز سای بابا در رینو ( .نرفت همیشه آنجا بود
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یام   سا

٢٠١٠ آوریل ٤  ،ِگردهم آیی مرکز سای بابا در رینو
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  الهامی از نازنینالهامی از نازنین
  ٣٢سوال 

  

  ای همیشه دانا،

  ؟یممان را حل کن  به ما بگویید چگونه باید مشکالت روزانه
  

تمام مشکالت، فقط مسائل دنیوی هستند زیرا موجودیت آنها فقط 

هیچگاه مشکالت را در سطح مشکالت حل . در ذهن و حواس و جسم است

از این روش از ابتدای . نکنید، یعنی با قدرت ذهن و یا با توانایی جسمانی

آفرینش استفاده شده ولی حال ببینید که این روش قدیمی، ما را با چه 

همیشه بدانید که راه حل .  کالت بیشتر و بیشتری مواجه کرده استمش

به جای اینکه سعی کنید از مسائل و مشکالت . ابدی در درون شماست

آنگاه . ی آن را پیدا کنید تان رها شوید علت اصلی و ریشه لحظه به لحظه

باور . خواهید دید که علت مشکالت در قبول و باور کردن به دو قدرت است

ی ذهنتان مهار    اینکه شما محدود هستید و همانند یك زندانی به وسیلهبه 

بدانید که هر چیزی که در قالب ناسازگاری و عدم هماهنگی باشد، . اید شده

. اند ی خداوند خلق نشده است، بنابراین هرگز خلق نشده هیچگاه به وسیله

در . ل کندمسائل شما را ح" خود"بگذارید آگاهی به . این یك حقیقت است

هیچ مسئله و مشکلی وجود ندارد و چون شما " حقیقت"خداوند و یا در 

 هرگز وجود هستید، شما نه تنها مشکلی ندارید بلکه مشکالت" آن"

  .کنیم حال ممکن است سوال کنید که ما مشکالت را روزانه مشاهده می. اند نداشته

  

O  انییاست،  نه آغازی و نه پا" تیمتما"قی یزندگی حق.   زندگی نه تولد است و نه مرگ  !

)الهامی از نازنین(
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. ذهن شمابینید فقط تصویری است در  گویم چیزی که می من به شما می

دوگانگی است که در اثر حجاب تصورات و پذیرش باورهای غلط به وجود 

به درون فرو روید، آنگاه " خود"در سکوت و با اطمینان به . آمده است

با انجام این تمرین شما . رسند الت چگونه به نظرتان میببینید که مشک

توانید  ی خود می زمانیکه شما بیدار شدید آنگاه با اراده. بیدار خواهید شد

آنچه . تان را رها کنید دید معمولی و عامیانه. خطوط و نقشها را تغییر دهید

ید آ آید بد نیست و همینطور آن چه که به نظر خوب می که به نظر بد می

فقط به حقیقتی که . فهم این مطلب خیلی دشوار است. آنهم آنگونه نیست

گویم اعتماد کنید آنگاه در سکوت و آرامش، بدون چشم  من به شما می

. خواهید دید و بدون گوش خواهید شنید و بدون دست لمس خواهید کرد

در آن مرحله متوجه خواهید شد که هیچ چیزی در کل خلقت و یا در 

دتان که همان کل خلقت است، هرگز ناسازگاری و عدم هماهنگی درون خو

حال سعی کنید منبع و . فقط آرامش، فقط آرامش. نداشته است

بدین روال آگاهی که شما از . ی درد و رنج را در سکوت پیدا کنید سرچشمه

فقط به . به دست خواهید آورد، بسیار روشن و ابدی خواهد بود" خود"

ه ناسازگاری و ناخوشی و یا عدم هماهنگی هرگز خاطر داشته باشید ک

. اند اند، به همین دلیل آنها هرگز آفریده نشده توسط خداوند خلق نشده

چون فقط . هرگز، هرگز و در نتیجه حقیقت ندارند و سرابی بیش نیستند

یك حیات و یا یك قدرت وجود دارد، بدین معنی که هیچ چیزی به جز آن 

  تواند  ندارد، در این صورت چگونه جریان دیگری میجریان و یا حیات وجود 

  
O  در قالب صلح و صفا و " هستی و ذات الهی"چگونه وابستگی وجود ندارد فقط ی در وحدت، ه

ل ین دلیکند بد ی می یاحساس جدا" قتیحق"ن است که انسان از یها ا معنی دلبستگی . آرامش

  )الهامی از نازنین  (.ان استیدوگانگی در جر
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ناهماهنگی، حاصل . باعث درد و رنج آن یگانه جریان شود؟ فقط یگانگی

حقیقت فقط یکی است، بنابراین هر آنچه که جفت دارد . دوگانگی است

این . ی ذهن ماست که آن هم سرابی بیش نیست فقط ساخته و پرداخته

باورهای تصوری آن قدر عمیق و محکم هستند که ما حتی قادر به قبول 

 برای کشف حقیقت وجود دارد نیستیم، حقیقتی که ما هنوز با اینکه راهی

بنابراین، این باورهای محکم و غلط در واقع مانعی . آن آشنایی نداریم

برای آگاهی داشتن از این . ی ذهن ما هستند تصوری و ساخته و پرداخته

سراب، فقط روی کلمات من تمرکز کنید تا اینکه درستی و حقیقت آن 

  .  و تجربه شودبرایتان روشن

مانند تصور . هیچ مشکلی نیست که شما نتوانید با نور درون خنثی کنید

ماری در تاریکی است که وقتی آفتاب و یا  نور بر آن بتابد تازه کشف 

هرگز در سطح عامیانه و معمولی . شود که آن طنابی بیش نبوده است می

ماتی را که تا کنون شجاعت داشته باشید که تمام معلو. دنیوی زندگی نکنید

بنگرید تا " خود"اید از هم بشکافید و به آنها با دید آگاهی به  آموخته

گویم، وجود شما، کمال، زیبایی و  من باز به شما می. حقیقت آن تجربه شود

  .صلح است

  

  

  

  O شما در حقیقت، آرامش غیر قابل اختالل، سکوت، ساکن، همیشه جاودان، بدون واکنش، همیشه

شمارند ولی صفحه یکی است و  طرحها و نقشها بی. فقط همان هست .... ضی و بی همتا هستیدرا

  )١٥ و ١٤الهامی از نازنین سوال     (.طرحهای متعددی روی آن رسم شده است
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  اهمیت داستان برای مناهمیت داستان برای من
  

  . پیوسته است را شنیدم، می دانستم که چیزی خارق العاده به وقوعداستانوقتی من برای اولین بار این 

  .من در انجا در کنار شخصی نشسته بودم که به زودی او را به عنوان راهنمای خود کشف خواهم کرد

  . الل و مبهوت بودمکامًال در مورد تمام چیزهائی که می شنیدم، 

غم سراسر وجود مرا احاطه کرده بود برای همه زمانی که من خودم را برای ندانستن و اگاهی کمتر 

  .محکوم می کردمسرزنش و

  .شادی پاک وخالصی به سراغم امد برای تمام دفعاتی که من دیگراین کار را انجام نمی دادم

  داستان به من چشمان جدیدی داده است برای دیدن با ان،

  .قلب جدید برای حس کردن با ان

  .قدرت و ظرفیت  تازه ای برای درک همه کسانی که در راه برگشت به خانه با من هستند

  .و همه کسانی که هنوز هم ممکن است در اطراف بازار سرگردان باشند

  .آن داستان نزدیکترین و عزیزترین همدم من شده است

  بر خالف همراهان در بازار

  .داستان همیشه برای من به عنوان مرجع به ان ومرکز آموختن از ان وجود دارد

  . از کجا می آیم و یا به کجا می رومبدون آن، من بچه گمشده ای در بازار هستم که نمی دانم

من چه کسی بودم قبل از  آشنائی با راهنمای خودم؟ چه کسی بودم وقتی او را مالقات کرده بودم  

  وتشخیص نداده بودم اورا به عنوان تنها و یگانه مایه رستگاری و ازادی خودم؟

  چه کسانی با لطف، مرحمت و حکمتش تحت تاثیر قرارگرفته اند؟

  شد که من انقدر خوشبخت باشم تا او را پیدا کرده و با کلمات وسخنان  او گسترش بیابم؟چطور 

  چگونه می توانم ان همه محبت و صبر که ایشان بر من عطا نموده است جبران کنم؟

  چگونه می توانم همچنان در راه برگشت به خانه به افتخارات او ادامه دهم؟

  به این طریقی که هستم؟چطورشد که من اینگونه عاشق او شدم 

  چگونه ممکن است من بیشتر و بیشتر مراقب باشم در مورد آنچه که او از من توقع دارد؟

  چگونه ممکن است من بهترین عاشق حقیقت درون او باشم؟

  چگونه است که هر چیزی را که برای او انجام می دهم برای من نعمت می اورد؟

  .ه در داستان امده مرا به درون خود سوق میدهدهمه این سئوال ها  درست مثل آنهایی ک
  

  با قدردانی فراوان برای راهنمای من،

گل کوچک ساتیام
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  گردهمایی با ساتیامگردهمایی با ساتیام

  نبودننبودن  دنیادنیا  دردر
  دی وی دی

  ٢٠٠٧ اکتبر ٤

  

  
  

 مدیتیشنی که می خواهیم انجام دهیم مدیتیشن خلسه نیست؛ مدیتیشنی است که آگاهانه :ساتیام

این . م و توجه مان را به ناحیه قلب می بریم و می گذاریم که ذهن فکر کندسکون اختیار می کنی

به عبارت دیگر، این وضعیتی بدون . یک امتناع کامل از رفتن با ذهن بدون هیچگونه تالش است

سعی و کوشش است، و به جای هر پیش کشیدن یا پس زدنی، ما فقط با چشمان نیمه باز یا بسته 

اجازه دهید ذهن فکر کند، فقط آرام و بی . حیه قلب و سکوِت آن آگاه باشیدفقط به نا. می نشینیم

  . حرکت بنشینید

  .مدیتیشن چند دقیقه ای به طول می انجامد

 اگر امشب شما خانه، سکوت و آرامش و صلح را احساس کردید، پس حس :ساتیام ادامه می دهد

تمام . ه را هم می توانیم به دور بیانداریمآن جا جایگاه خانه است و بقی. هستید که کردید که واقعا
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تالشی که ما در زندگی مان برای به انجام رساندن، مقاومت کردن، در آغوش کشیدن، ساختن یا 

ایجاد کردن و به دست آوردن می کنیم، فقط یک بازی کودکانه است و به جایی نمی رسد و یا 

ست یافته اید و یا در هر زمان و هر مکان آنچه که امشب به آن د. چیزی به انسان اضافه نمی کند

  .است" خانه"در  اقامت یا که دوباره خودتان به همان جا بروید و به آن دست یابید؛ ماندن

ساتیام آهسته به ( کنم، می اشاره آن به من اگر به اندازه کافی در خانه بمانید و این جایی است که

مانند این است که شما با چوبی بر . ی نخواهد مانداز ذهن چیز زیادی باق) قلب خود اشاره می کند

این همان مقدار اثری است که ذهن  از خود باقی می گذارد؛ بالفاصله محو و . روی آب نقاشی کنید

همان . هنگامی که ذهن بر درگاه قلب تعظیم می کند ذهن، صامت و الل می شود. ناپدید می شود

ه و ما فکر می کردیم که ازهر چیز دیگری قوی تر است، در ذهنی که بسیار با پشتکار و پرخاشگر بود

  . واقع بسیار ضعیف و هیچ است

در ناحیه قلب باعث می شود که افکار یکدیگر را بی اثر و خنثی " خود"بنابراین اقامت کردن در 

یز کنند زیرا دیگر داور وجود ندارد؛ دیگر هیچ بازی برقرار نیست؛ هیچ تماشاچی وجود ندارد؛ هیچ چ

  . آنها بدون تماشاچی مانده اند و باید خودشان آن جا را ترک کنند. نیست

من در هفت سال گذشته در اینجا در مورد ذهن صحبت کرده ام به این دلیل که درد، رنج و دنیای 

  .ذهن نیستند جز به چیزی بزرگ هیچ

د که هرگز از خانه هنگامی که مار را از گردنش بگیرید و درک کنید که آن چیست، خواهید فهمی

  . دور نیستید

در این دنیا، فریادهای بسیاری برای درخواست کمک وجود دارد و اگر ما فقط می دانستیم که آنها، 

برای آن تعداد از شما که تازه وارد هستید و برای اولین بار به این جا . آن که ما واقعا هستیم؛ نیستند

ت که ممکن است حرف های مرا درک نکنید، اما با این می آیید این هم باز یکی از آن شب هایی اس

  .حال اگر هر سوالی دارید لطفا بپرسید

  

O  ٢٠١٠، ریتریت رینو شنبه شب(. است" خود" دروغ گفتن به ،شکایت و گله کردن(   
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ساتیام چند لحظه ای مکث می کند و سپس از دو نفر در مورد مدیتیشن شان سوال می کند و (

  :)امه می دهدسپس این گونه اد

واقعا چیزی نمی توان . واقعا چیزی برای گفتن نیست؛ گفتنی ها به خاطر شنونده ها تکرار می شوند

با . مضحک به نظر می آید" شدن"وقتی شما در بودن خود سکنا می کنید . در حیطه هستی گفت

 ها را رها کنیم و ما باید دانسته. شویم و چیزی بدانیم" کسی"این همه ما بیشتر اوقات می خواهیم 

  . یادگرفته ها را پاک کنیم

ذهنی و روانی، نقصی در این راه  آیا دانستنی های روشنفکرانه و درک در سطح: آقایی می پرسد

  محسوب می شود؟

  .  شما خودتان  قاضِی آن باشید:ساتیام

گو کردن آن هر بار که ما یاد می گیریم، مسئولیتی در مورد گسترش آن و مسئولیتی در مورد باز 

لقب و عنوان های بسیاری با خود به " کسی"می شوید و این " کسی"وجود دارد و در این روند شما 

ولی . فالنی هستم من فالن کس هستم؛ من پسر فالنی و فالنی هستم؛ من برادر فالنی و: همراه دارد

".بدن نیستیم"به هیچ وجه . نیستیم " بدن" در حقیقت، ما 

این آسان ترین راهی است که درک . نرفتن با ذهن شود رف ابطاِل مهمل ها توسطزندگی ما باید ص

اولین و آخرین قدم برای درک آن، نرفتن با ذهن است؛ توجه نکردن به . هستیم کنیم ما تمامیت

چه تعدادی از مردم جرات می کنند که کسی نباشند؟ افرادی . افکار است، هیچ کس نبودن است

بسیار " من هیچ کس نیستم" این کالس می آیند و وقتی من می گویم هستند که سال ها به

ظهور " کس" آیا بیماری، ناسازگاری و ناهماهنگی می توانند بر هیچ. و معذب می شوند ناراحت

  کنند؟

و یا  پس پادزهر برای درد و رنج، آگاه بودن به این است که علت و سبب آن در ذهن، افکار، اعتقادات

 ادغام و ما باید اجازه دهیم که ذهن با سرچشمه خود که در این جاست،. تمان استباورها و تصورا

  .)ساتیام دوباره به قلب خود اشاره می کند. (شده و یکی شود

  پس همه چیز، هیچ است؟: خانمی می پرسد
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پس چرا خودتان . وقتی شما دریابید که هیچ چیز نیستید، شما همه چیز را حذف کرده اید: ساتیام

من هیچ کس "وقتی به خودتان می گویید . می آزارید؟ شما با خودتان شروع کنید" همه چیز"با را 

 ، شما از چنگ آگاهی بر بدن یا هم هویت شدن با بدن رها می شوید؛ و وقتی به خودتان می گویید"نیستم

را رها شما همه مفاهیم علم و دانش را که موقتی هستند و خوب نیستند " من هیچ چیز نمی دانم"

  .سپس شما از یک زیربنای پاک دوباره شروع می کنید. کرده اید

  همه چیزهایی که به ما فشار روحی وارد می کنند، هیچ و پوچ هستند؟: همان خانم می پرسد

 اگر شما فکر کنید که کسی هستید آن ها هم چیزی یا موردی برای فشار روحی هستند؛ :ساتیام

  .وجود ندارد که آن ها را دریافت کند" بدن"طع کنید دیگر که آن ها را از ریشه  ق زمانی

  .)ساتیام برای چند لحظه ای مکث می کند(

که واقعا هیچ ) ساتیام اشاره به خودش می کند(هر کلمه ای که از طریق این وسیله گفته شده است 

ر زمانی که زیرا آن کسی که ما واقعا هستیم، در ه. کس نیست، برای از بین بردن زمختی ذهن است

جایی نمی رود؛ شاهد هیچ گاه جایی  هرگز آن پس. بخواهید؛ می تواند در سکوت تان تجربه شود

  .نمی رود

بنابراین، همه این ژیمناستیک ها برای این است که بگذاریم ذهن، خودش را به مرحله درک و فهم 

ی کنند وبا آن می دوند و خوشبختند آن روح های کمیاب که به محض شنیدن آن، آن را درک م. برساند

ولیکن متاسفانه برای اغلب ما ابهام پس از مدتی کوتاه دوباره باز می گردد؛ بنابراین . سپس آزاد می شوند

من آن را سُرم حقیقت می نامم که در رگ های ما جریان می یابد و . از آن نیاز داریم ما به مقدار بیشتری

  . می کند تا دوباره ما را فریب ندهداز ورود غبار یا ابهام نادانی جلوگیری 

به همین منظور آن را سات سانگ می نامند، به معنای مجاورت یا همنشینی با همراهان یا گروه 

همراه خوب کسی . های اطرافمان با دروغ های بسیاری همنشین هستیم ما در گروه. های خوب

و یا ) راهنما(یک پیام، یک معلم است که حقیقت را به شما بگوید، چه یک کتاب باشد، یک فیلم، 

یا  همیشه همنشین. از این طریق خود را تغذیه کنیم بیشتر و الزم است که ما بیشتر. طبیعت باشد

 ذهن آنقدر آرام می شود. همراه خوب داشته باشید تا اینکه ذهن تان بهترین همراه یا دوست شما شود
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 برید و در آن هنگام برای شما سخت است که یا در همه حال از خودتان لذت می مدت که شما تمام

  . از خلوتگاه خود بیرون بیایید و با مردم بی آمیزید

ما زمان های زیادی . این ذهنی است که به درون کشیده شده و تبدیل به شاهراه آگاهی شده است

. ی دانیمچقدر م ما را در سراسر دنیای مان صرف می کنیم تا به دوستان و اقوام مان نشان دهیم که

این قبری است . دهد کشتن که می تواند ما را به این یک تله است؛ چاهی است به اندازه کافی عمیق

اشاره (بی افتد؟  که شما حفر می کنید، چرا؟ آیا چیزی می تواند برای کسی که بهتر نمی داند اتفاق

سی می تواند شما را چه ک.) که در باال بحث شد" نیستم کس هیچ من هیچ چیز نمی دانم و من"به 

که  این یک چیزی است". من نمی دانم"شما فقط بگویید، .) ساتیام از ته دل می خندد(تنبیه کند؟ 

  .بر روی آن تاکید کنم خواستم امشب می

برای این که در . مایلم که امشب راجع به موضوع دیگری که آن هم بسیار مهم است، صحبت کنم

 راه هستند توقف ایجاد کنیم، باید مطمئن شویم که ما دوست قضاوت های ذهن که بطور مداوم به

به عنوان مثال، در حال حاضر که من اینجا نشسته ام؛ هر کدام از شما . مان هستیم"خود"نهایی 

، بیشترین صداقت را "خود"برای رها کردن آن، ما باید بیشترین درک را به . نظری راجع به من دارید

ما باید به . بدهیم" خود"و بیشترین بخشش را به " خود"را به  شکیبایی، بیشترین صبر و "خود"به 

" که"در مورد اینکه ما حقیقتا (عنوان بدن این کار را انجام دهیم، حتی اگر بهتر از این نمی دانیم؛ 

اگر این کار را نکنیم، قادر نخواهیم بود که آن را به .) هستیم و فکر می کنیم که این بدن هستیم

شروع " خود"اگر نمی توانیم رفتن با ذهن را متوقف کنیم حداقل می توانیم با . ی بدهیمکس دیگر

  .کنیم و به آن صداقت و درستی عطا کنیم

  کنید؟ تعریف" خود"ممکن است که رابطه صداقت و درستی را با : یکی از آقایان می پرسد

چیزهای بسیاری را در درون ما . صداقت یعنی اینکه ما سرپوش نگذاریم یا مخفی نکنیم: ساتیام

مان پنهان می کنیم زیرا مدام خودمان را قضاوت می کنیم، و اگر ما خودمان را قضاوت نکنیم "خود"

. چه اهمیتی دارد که من عصبانی شوم. اصال مهم نیست. که چیزی را پنهان کنیم نیست الزم

 در بخشش خود، ذهن.) دحرکت می ده! ساتیام دست هایش را به عالمت اینکه چه اهمیتی دارد(

. گیرد و وقتی که ذهن آرام می گیرد مانند سگی است که از پارس کردن دست کشیده است می آرام
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ذهن تان بروید، اما تا زمانی که خود را محکوم می کنیم یا باور می کنیم  از سپس می توانید فراتر

های گذشته و آینده مان چسبیده که اشتباه یا خطایی را مرتکب شده ایم و تا زمانی که به چمدان 

علت آن این است که ما بیش از حد مشغول . را بشناسیم، غیر ممکن است" خود"ایم، نمی توانیم 

به همین دلیل است که من همیشه به آن دسته از شما که . حل کردن مشکالت خیالی ذهن هستیم

ویم اگر قصه زندگی تان را نگه اغلب به این جا می آیید و اکنون دیگر بخشی از من شده اید، می گ

دارد که آن چیزی که با دو چشم نمی توان دید را  داشته و به آن بچسبید؛ شانس بسیار کمی وجود

 از اگر مرتبا داستان های گذشته تان و نگرانی های فردایتان را تکرار می کنید، نمی توانید. مشاهده کنید

  . غیر قابل مشاهده یا نادیدنی آگاه باشید

چقدر باید یگدیگر را .  دلیلی برای جشن گرفتن استو آزادی را احساس می کنیم" خانه" بار که ما هر

محکوم کنیم؟ دیگر بس است، دنیا از سنگینی فریاد می زند و این بستگی به ما دارد که ابتدا خود را 

داستان ما همان جا  ما هیچ چیز نمی دانیم و هیچ کس نیستیم، در همان زمان و در. آزاد کنیم

حال می خواهید با من چه کار . پایان می پذیرد و نقاب افتاده می شود و تظاهر از میان می رود

  .کنید؟ من پرچم سفید را برافراشتم؛ من تسلیم شدم

  

اگر همه ما زندگی های مان را مرور کنیم، خواهیم دید که لحظه ای که تسلیم می شویم چیز 

) می کند اشاره خود قلب به ساتیام(ل که یک اعتماد و قولی در اینجا به این دلی. زیبایی رخ می دهد

." نروی من از تو مراقبت خواهم کرد اگر با افکار: "در میان حیطه فیزیکی وجود دارد که می گوید
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بنابراین وقتی که افکار متوقف می شوند به این دلیل که شما تسلیم شده و نگران بودن را متوقف 

این باید نشانه کافی برای دست . ول به سطح می آید و از شما مراقبت می کندکرده اید، این ق

یا فیزیکی و ژیمناستیک ذهنی و ماندن در  کشیدن ما باشد، دست کشیدن از این نیروی جسمی

حتی کوچکترین چیزی در مورد ما . یا آفرینش از آن تشکیل شده است حیطه معنویت که این جهان

ما می توانید بیایید و بگویید که دیشب ده نفر را کشتید و هنوز من به شما ش. اشتباه یا خطا نیست

در سطح تصویر، به هر دلیلی که . می گویم هیچ چیز اشتباه یا خطایی در مورد شما وجود ندارد

تنها راهی که . داشته اید؛ شما کاری را انجام دادید، اما در واقعیت کوچکترین اثری از بد وجود ندارد

باشیم و خودمان  صادق و مان درست"خود"نیم خودمان را نجات دهیم این است که نسبت به می توا

دوباره، این برای این است که ذهن مجموعه ای از انرژی است که . از رفتن با ذهن متوقف کنیم را

  .ما تفسیر می شود توسط باورهای

نمی دانم که چرا می خواهم این کار من باید چیز بسیار شخصی ای را با شما در میان بگذارم و واقعا 

امروز من با شوهرم در ایوان خانه . من معموال دوست ندارم که مسائل شخصی را مطرح کنم. را بکنم

امیدوارم " آیا واقعا مردم می دانند که من چه می گویم؟: "مان نشسته بودیم و این به من الهام شد

کنم و هرآن  نمی رای آن چه که گفته می شود، آمادهکه بدانند زیرا صادقانه بگویم که من خود را ب

شما اصال مجبور نیستید که این را باور . است" حقیقت"چه که گفته می شود، اعتقاد و باور دارم که 

 امید من این است که درکی وجود داشته باشد زیرا اگر شما درک کنید، به آن اعتماد می کنید؛. کنید

اما . ا تجربه می کنید و هنگامی که آن را تجربه کنید، شما آزاد هستیدآن اعتماد کنید، آن ر اگر به

من هیچ گاه چیز . اگر به حرف های من اعتماد ندارید دیگر این جا نیایید زیرا وقت تلف کردن است

من از ابتدا همین را گفته ام و در هفت سال گذشته خودم را بدون ! دیگری جز این نخواهم گفت

 من زندگی دیگری را نمی شناسم؛. من نمی توانم چیز دیگری بگویم. ف تکرار کرده امحتی یک بار انحرا

اگر به دلتان می نشیند به آن خوراک دهید و . من حقیقت دیگری را نمی دانم؛ همه اش همین است

من آن چه که شما . ندهید که از کف دستانتان بلغزد و بیرون ریزد به آن توجه نشان دهید، اجازه

  . کنید هستم، نیستمفکر می
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 و را، لغاتم فرهنگ را در مورد این چیزها، افکارم چگونگی ساختماِن بنا یا من: گوید می دیگری مرد

 ولی گاهی اوقات نیست ممکن غیر دیگران برای اینکه با. آورم می اینجا به به آن را طرز نگاهم

  .کنند رتفسی را آن من دیدگاِه همان از و یا ببینند را آن که است سخت

باشید و آن را گرامی  سرگرم" حقیقت "اگر با که باشد یادتان ولی دارد، حقیقت بسیار: ساتیام

 من اگر. شوند نمی شما لغزش باعث لغات شود و می ترجمه شما ذهن در خود به خود آن بدارید،

 به باشید، است" یک "همان که" حقیقت "با سرگرم نیز شما و است،" یک"که  حقیقت با سرگرم

. است یکسان آن ماهیت و ذات اما باشد داشته متفاوتی طعم تواند می آن ما، ذهن و حواس خاطر

 که ذهن بگوید، شما به را حقیقت و بیاید کسی و کنید اقامت آن در و بمانید" حقیقت "در شما اگر

  است؟ نهمی منظورتان آیا. کند ترجمه شما برای را آن تواند می فورا می باشد، آگاهی شاهراه

 ممکن و بنویسند یا مقاله را نوشته یک نفر، دو که ماند می این مثل بله، تقریبا: گوید می مرد همان

 خاطر به پاراگراف بقیه ولی باشد مشابه هم اول شان جمله و باشند داشته مشابه ایده یک است

  .کند فرق کمی است ممکن آنها سابقه یا لغات انتخاب

  .است درست: ساتیام

 از شان نوشته ولی باشند داشته مشابه بسیار ایده دو است ممکن نفر دو پس: دهد می ادامه ردم آن

  .شود خوانده متفاوت دیگر افراد نظر

 سعی اینکه کنیم و یا نمی تبلیغ مردم عموم به کالس این برای ما که است دلیل همین به: ساتیام

 آمده داوطلبانه می آید، اینجا به که کسی هر که دارم اعتماد من. بکشانیم مکان این به را مردم کنیم

 آن تواند می سپس مشاهده خواهد کرد و را است، شده گفته که متن یا تفسیری آن بنابراین و است

 های مکان دارند، وجود متفاوت های طبیعت با متفاوتی زیرا که مردمان. کند ترجمه خود برای را

 که مردمی شاید. بشنوید را" حقیقت "آنجا در توانید می شما که هستند دنیا این در بسیاری مختلف

 "حقیقت" اگر که همان درک نمی کردند وضوح این به و دقیقی این به را ها درس آیند، می اینجا به

آن  کسی چه نیست مهم و است" یک "،"حقیقت "من برای. می شد برای آنها بازگو دیگری مکان در
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 معمای این. باشند کرده تجربه آن را باز کنند، را دهان خود اینکه از قبل آنها که زمانی تا بگوید، را

  . هستند که دیگران که بزنید فریاد سپس باشید آن اول. دنیاست این دشوار

 که خواستم نمی من. شدم داده هل بیرون به خود النه از و هستم راه این در که است سال سی من

. کنند می درک را این هستند نزدیک من به بسیار که اییآنه. شوم اذیت خواستم نمی بیایم، بیرون

 من درون از چیزی. بینم نمی بزنم حرف و بنشینم اینجا اینکه برای فایده ای هیچ حتی من

 و نیست رفتن برای جایی. نیست گفتن برای چیزی. می کنم پیروی آن از من و می شود برانگیخته

  .نیست دادن انجام برای چیز یا کاری هیچ

 من پیش سال سی: آمد من به چیزی چنین کردم، می امتناع ام النه از شدن خارج از من که مانیز

 و خواهان باید هم من بنابراین و کند کمک من به تا آید بیرون اش النه از کسی که خواستم می

  .دهم انجام را کار همان که باشم حاضر

 حال در اآلن من بود، جدید اگر نکهای برای گویم، نمی را جدیدی چیز که ندارم شک هیچ من

 به و دانیم می را آن همه ما اینکه است؛ دلیل واقعیت ترین قدیمی هنوز اما جدید. گریستن بودم

 شما به پس. نیستیم گوناگون های شکل این ما نیستیم، بدن ما که است این نشیند می هایمان قلب

 ها اقیانوس عمق در دیگری به و ابرها در یکی به کند، می اصابت نقطه یا یک جا یک در من و

   .است چیز یک دقیقا کند، نمی اصابت

 ما که واقعیت این خاطر به سادگی به که هستیم اینجا ما. کنیم اثبات را چیزی که نیستیم اینجا ما

 فکر است، فکر یک فقط بدن زیرا. کنیم شادی باشیم، افکارمان توانیم بنابراین نمی و نیستیم بدن

 حذف هم را" هستم من "فکر کنید، حذف را" هستم کسی من "شما وقتی پس". هستم من" اینکه

  .هاست بدبختی تمام منشا که اید کرده

 که موافقم شما با صد در صد من. داشتیم جلسه اوائل در آقایان از یکی با که بحثی به برگردیم حال

به اندازه خودمان  ما از کدام هر ایبر. کنیم می تجربه خودمان طریق به را ماورا ما، از کدام هر

  .است شده درست پارچه یک از همه وجود این با ولی است شده دوخته یا خیاطی



١٣٨٩   ماه  دی  ر                                                                                                                                                                                                                                                                               ۴٢

 یا آمد پیش اشکالی وقت هر که داد یاد من به را دعایی مادرم بودم بچه من وقتی: گوید می خانمی

 و"  نیست هیچی اصال ست،نی هیچی که کن دعا: "گفت او. بخوانم را دعا آن بودم، چیزی نگران من

  .نبود چیز اصال هم هیچ

 آگاهی ضمیر مادر و اهمیت دارد که پدر چقدر که است انگیز شگفت. هوشیارانه بسیار بله؛: ساتیام

 ضمیر شما خودتان، آگاهی ضمیر بردن باال با. دهند گسترش شوند، دار بچه اینکه از قبل را خود

 خواهد انجام را خودش کار اتوماتیک طور به همین فقط. هید می گسترش نیز را فرزندانتان آگاهی

 هیچ ولی. بیاموزید آنها به را این یا کنید و صحبت فرزندانتان با آن به راجع نیستید مجبور  شما.داد

  دارد؟ سوالی کسی آیا. دانیم نمی چیزی آن به راجع اینکه برای کنیم نمی را کار این ما از یک

  داریم؟ کشمکشی چنین ما چرا دانید می آیا: پرسد می دیگری خانم

 این. نیست شما کشمکِش این که باشید داشته یاد به و نیستید تنها کشمکش این در شما: ساتیام

 ذهن). دویی یا دوگانگی(قدرت  دو به اعتقاد یا باور دلیل یک کشمکش جهانی یا کیهانی است به

 موافقت حرف این با است ممکن شما از بعضی. نذه به شما باور قدرت غیر از به ندارد قدرتی هیچ

 کیست؟ چون تقصیر این اید؛ کرده باورشان کنید، باور را افکارتان شما اگر. ندارد هم اشکالی و نکنید

 توصیه من. است فعال العاده فوق ذهن که وقتی باشد کننده پریشان تواند می چقدر دانم می من

 کار شما و کند فکر که دهید اجازه ذهن به روز طول در ،شده هم ثانیه یک برای اگر حتی کنم می

 مشغول دیگری اتاق در ای بچه اینکه مانند درست. نکنید توجه افکارتان به و دهید انجام را خودتان

 صدها شما برای شما ذهن اگر حتی. حرکت بی. بنشینید ساکت و ساکن فقط باشد، کردن گریه

 چنان یا چنین که افکار این با را شما و هستند ضروری افکار زا بعضی چرا که بیاورد برهان و دلیل

  .بنشینید فقط دهد، عذاب افتد، می اتفاق شما برای

 است، سخت ذهنی نظر از چقدر که نیست مهم. دهیم انجام را کار این لحظه یک برای بیایید

  .بنشینید فقط نکنید؛ باور را افکارتان

  

O   دی وی دی  (.عا چه کسی هستید،  آنچه شما فکر می کنید و انجام می دهید بی ربط استبا درِک کامِل اینکه شما واق

   )١٨/٤/٢٠٠٥ظلم و ستم 
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  .)نشیند می ساکن و ساکت ای دقیقه چند برای ساتیام(

  

. بیاورید قلب حیطه به را خود توجه: دهد می ادامه ای مراقبه حال در و مالیم بسیار صدای با سپس

 فقط شود، می پرتاب شما به ذهنتان وسیله به که آنچه به توجه بدون ظهلح چند برای فقط

 مدیتیشن(. بدهید است قلب حیطه در که سکوتی به را خود نامتزلزل توجه. نخوانید را آن. بنشینید

  .)کند می پیدا ادامه بیشتری لحظات برای

  کردید؟ پیدا آرامش کمی لحظه ای، برای آیا: ساتیام

  .ثانیه نیم برای: دهد یم جواب خانم همان

 که بگویم شما به خواهم می من و دارد وجود کشمکشی چنین چرا که پرسیدید من از شما: ساتیام

 حساس دیگر بعضی از افراد از بعضی. چیست خودم تجربیات با و خودم زندگی در من، برای حقیقت

 به بسیار دقت  با.گیرند می قرار آن تاثیر تحت و خوانند می را گذرانی فکِر هر آنها زیرا هستند تر

 حساس کیهانی افکار به نسبت را شما کنید؛ می توجه آن به شما که شخصی افکار: کنید گوش این

 دانم می من که ای چاره تنها بنابراین. هستند یکدیگر موازات به و هم دست به دست آنها. کنند می

  کنیم، اعتماد سپس و کنیم توقف که: است این
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  کردن، اعتماد  وکردن توقف

  !کردن اعتماد کردن و توقف

 و شوید می آشنا آن با بیشتر و بیشتر آیید می اینجا به بیشتر چه هر ولی. نه است؟ آسان ابتدا در آیا

 سرانجام شما که است محال: که است این آن و بدهم شما به را خوشی بسیار خبر توانم می من

 که نپذیرید و استقامت خود ادامه دهید و به پشتکار قطف است؛ محال. باشید نداشته آرامش و صلح

 است آرزویی تنها آزادی، و صلح برای طلب و آرزو. شوید منحرف آرامش تان و صلح راه کردن پیدا از

 درگیر خود آرامش و خود صلح خواستن در آنقدر شما زیرا شکند، می هم در را دیگر آرزوهای که

 به آن و. ندارید را آن برای خواسته ها یا تمایالت دیگر کردن فدا با مشکلی هیچ مطلقا که شوید می

 دادن گوش و خواندن به بنابراین. باشید داشته توانید می شما که است طلبی و آرزو باالترین تنهایی

 الهام چیزهای با باید حواس همه. دهید ادامه کند، می کمک راه این در را شما که چیزهایی به

 نظر به که ام دیده را کسانی من کنید باور. و اشباع شود آغشته حقیقی ایه نشینی هم و بخش

  .کنند می پرواز نکردنی، باور طور به اینک و آمدند می ناپذیر عالج

 به تا کرد خواهد کمک شما به تان درونی انگیزه یا تان درونی معلم اینکه از باشید کامل آرامش در

 در را رهایی و آزادی خواستن آتش و دهید ادامه آن واستنخ به فقط. یابید دست آرامش و صلح آن

 بسیار دارید شما که خلوصی و صداقت این. یافت خواهید دست آن به و دارید نگه زنده خود آغوش

 از بسیاری. ندارند واقع در و دارند را آتش این که کنند می فکر مردم از بسیاری است، کمیاب و نادر

 که آنهایی اما. است تظاهر اش همه نیستند، اصال و هستند معنوی دکنن می فکر که هستند مردم

 کجا به من ام؟ آمده کجا از من خواهم، می آزادی خواهم، من می آرامش و صلح من ":گویند می

 و آورد خواهند دست به را آن که هستند آنهایی ،"کنید کمک من به کنم می خواهش روم؟ می

 ترجیح کتابی های دانش و علم از بسیاری به کمک گرفتن، رایب را شما گریه من. فهمید خواهند

 یک شما. نباشید چیز هیچ نگران رساند؛ خواهد آنجا به را شما شما، خلوص و   صداقت.دهم می

  .کرد خواهید پیدا را چیز همه و کرد خواهید پیدا را راه یک کرد، خواهید پیدا را معلم

  . کر خواهید پیدا !دهم می قول شما به من
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 هیچ شما که معنویت مفهوم از این را بین تعادل زندگی تان در چگونه شما: پرسد می مردها از یکی

 سرعت با ذهن که است این مستلزم که روزانه زندگی تان های فعالیت و واقعی و دنیای نیستید کس

  کنید؟ می حفظ کند، حرفی پر تر تمام هرچه

 انسان از و همینطور بسیاری شما که است باوری این. باشد اینگونه که نیست نیازی اگر چه: ساتیام

 به وقتی کنید و سکون آسوده قول، در شما اگر. دارد وجود طالق یا جدایی دو این بین که: دارید ها

 هیچ. بود خواهد روان و صاف شما برای کار آنوقت کنید؛ اعتماد کامال به آن روید، می کارتان سر

 راه سر بر مانعی بتواند تا کرده تصور را دشوار معمای این که خواهد یم ذهن. ندارد وجود تضادی

  .کند متوقف مسیرتان در را شما که منظور این به دهد قرار

  .است نبودن دنیا از ولی بودن دنیا در این: گوید می دیگری مرد

 درس که آنچه هدِف یا فرستاده شدم، داده هل بیرون به خودم النه از من که وقتی. دقیقا: ساتیام

 متدهای دادن ارائه بر بود تاکیدی بگذارید، را آن نام شما که چه هر یا و شود می نامیده من های

 ذهن که خیالی موانع که متدهایی و ابزارها گذاشتن میان در دیگر، عبارت به". کردن زندگی هنر"

 خود مسیر در را شما بتواند کند تا می برپا ذهن که خیالی بردارد،  موانع میان از کند را می برپا

 توانید نمی شما البته. کند جلوگیری نباشید، دنیا از ولی باشید دنیا در شما اینکه از و کرده متوقف

  .ببینید هست واقعا که آنچه را ذهن اینکه مگر ببینید را موانع

 همسایه. ردیمک باورش اینکه برای چرا؟. ایم شده آن برده ما و است هیچ ذهن،: گویم می شما به من

  .کردند باورش مادرمان و پدر و کردند باورش هایمان

 کند، می اذیت را شما ذهن اگر حتی که باشید شجاع کافی اندازه به که است این چیست؟ راه، این پس

  ".است بس برای من دیگر: "بگویید و کنید توقف

 که بودم زخمی پرنده من". بو بس برایم دیگر ":رفتم خود معلم دیدن به من که وقتی پیش سالیان

 روی از را آزادی کسی که است این از تر شریفانه من نظر به این. رساندم هند به را خودم سختی به

 شما شجاعت شما ترس شود؛ می شما توانایی و قدرت شما اضطراب بخواهد و بنابراین، ودودلی شک

 دنبال به و بینید می را ضعف شما اینکه برای چرا؟. شود می شما یقین شما تردید و شک شود؛ می
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 اند ایستاده بلند که کسانی از بیشتر هستند زخمی که را کسانی من. روید می توانایی و قدرت آوردن

 به ُپر ظرف یک با. است خورده ترک لب هایشان و اند تشنه ترند، آماده آنها زیرا گیرم؛ می آغوش در

  .ندارم واقعا. کنم عرضه شما به که ندارم چیزی هیچ آنوقت من نیایید؛ اینجا

، بی گناهم من که بدانید خواهم می آید، می بیرون بدینگونه امشب پیام این اگر: دهد می ادامه ساتیام

  .بیایند است قرار که آیند می بیرون همانگونه آنها و

 به تان زندگی در که چه هر حاضرید که هستید آزادی و" حقیقت "تشنه آنقدر شما هنگامی که

 است شده مهیا شما برای تور نجات یک پرید، می وقتی که یابید می در کنید؛ فدا را اید آورده دست

  .دارد نگه محفوظ سقوط از را شما تا

 معنویت با را بازار بورس یا سهام و دنیا چگونه من: که است بوده این همیشه من همسر سواِل

 فکر که برد می پی دهیم، می انجام اینجا در ما که تمریناتی طریق از اینک دارد کنم؟ او ترکیب

 جا همه" خوِد به خود عمِل که آنچه بین را جدایی ، این"هستم کسی کارم محل در من "اینکه

 ناب و خالص همواره که آنچه در  ذهن.کند می است ایجاد "تمام قدرت" و "تمام آگاه" ،"حاضر

 ،برید می کارتان محل به را تان"خود "تجربه این و تشنگی این شما که  وقتی.کند می ایجاد اختالل است،

 جا همه "و" قدرت  تمام "،"آگاه  تمام "چتر زیر از شما که زیرا افتد می اتفاق خود به خود چیز همه

   .افتادند اتفاق چگونه که دانید نمی حتی و شما کنید می عمل" حاضر

 دانستن،. دانم می چگونه دانم ه نمیک خورم می قسم دانی؟ می کجا از تو: پرسند می من از مردم

 بدون بیشتر باشید،" بودن "حالت در شما بیشتر چه هر بنابراین؛ است،" بودن "طبیعت یا ماهیِت

. افتد می ولی افتد می اتفاق چگونه که این دانم نمی من و است غریب و عجیب. دانید می دانستن

  .ایم کرده تجربه را آن همه ما

) بگنجاند روزانه زندگی در را معنویت چگونه پرسید که مردی سوال به شارها(شما  سوال مورد در

 لنگِر و را هستید واقعا که آن کند؛ تصور آنجا در را جدایی ذهن، ندهید اجازه که بگویم باید

 و ببرید کارتان محل به خود با) کند می قلبش به اشاره ساتیام(اینجاست  که را خودتان" هستی"

 از که مجبورنبودم من. ندارد وجود اینجا در تضادی هیچ. افتد می اتفاقی چه که ببینید آنوقت
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 کنم مخفی جامعه از را خودم و شوم منزوی یا نشین گوشه و بروم هیمالیا به یا بگیرم، طالق شوهرم

  .بمانم یا مسیر راه این در تا

 چیز هیچ نه ولی ،)کند می اشاره قلبش به دوباره ساتیام (کردم مخفی مردم از را ام"خانه "من

 اگر. داشت وجود آن از نبودن ولی دنیا در بودن بین یکپارچگی یا ادغام این ناگهان را، و دیگری

 که خورم می قسم: که بگویم باید افتد؟ می اتفاق تو برای چگونه تغییر این: بپرسد من از کسی

  .دانم نمی

   ).کند می مکث ای لحظه چند برای ساتیام( .شوید می تهی دانستن، از شما

  :نبودید و" کس هیچ "ساعت یک به مدت که از شما متشکرم خیلی بسیار خوب،

  

  ناماستهناماسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O   شکل و چگونگی زندگی شما بستگی .  تمرکز و توجه فاصله و پیوستگی است؛ انرژیی است ازبیننده به دیده شده

   )٢٠١٠ه صبح، ریتریت رینو شنب(  . شما کجا قرار گرفته"تمرکز"به این دارد که 
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  بازار و خانهبازار و خانه
  

  
  

  بازار بازار توهم توهم 

 وقتی که شما تا.  ت داریتان واقعید بازار نیز براید که بدن و ذهن هستی شما باور داشته باشیتا وقت

هر . دن آن وجود داردیدرست ددر راه بازگشت به خانه سیر و روند. ستید، بازار نیز واقعی باشیواقع

د کمتر بازار یت کنی هم هو؛دی بود،دیکردیال می خا با آنچه که در زمان ترک خانه رچه کمتر خود

  .دی آی به نظر می شما واقعیبرا

  .ا بازار واقعیت دارد؟ بلهیآ

  ٢٢/٨/٢٠١٠.  ا بازار واقعیت ندارد؟ باز هم بلهیآ
  

  خانهخانه

مانند  بیرونۀخان درون و ۀ برای افراد مختلف، متفاوت است ولی من فکر می کنم که خان"خانه"

 منزل شما یکخانه درون، خانه بیرون را می سازد و با پیشرفت شما،. انرژی تخم مرغی می مانند

زندگی خودم انجام کاری که من سعی کردم در.  می شود پس این انعکاسی از خود شماست"خانه"
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برای فرزندانمان حقیقی دهم این بود که من سعی کردم خودم را آزاد کنم که خانه من یک خانه

درون : دار شویم، باز هم می گویمبرای آن افرادی از ما که بچه داریم یا میخواهیم که بچه. باشد

  . شما باشدۀ پاکی از خانۀشما باید آین

شگفت انگیزی در داستان، بازگشت به خانه مفهوم و اهمیت: ساتیام در مورد داستان چنین می گوید

که هر کدام از شما خودتان را برای شما هجی کنم برای اینکه من می خواهمدارد که من نمی توانم آن 

داستان راجع به آن صحبت می کنیم، ماورای هر ، خانه ای که در"خانه "اگرچه که این. آن را پیدا کنید

اگر ما ضمیر آگاهی خود را گسترش دهیم و هر . آن بوده ایدچیزی است که شما تا به حال قادر به تصور

ما خواهیم فهمید که معنی و مفهوم خانه . کنار بگذاریم، آن را خواهیم فهمیده که یاد گرفته ایم راچ

خانه چیست که راجع به آن صحبت می شود؟ خانه ای که یک آلتر یا مهراب داشته باشد،این. چیست

شما را به  آنپس نه تنها شما به مهراب در خانه تان می روید بلکه. مهراِب قلب را منعکس می کند

معلم بیرون می ماند این مانند گورو یا معلم درون و.  که در قلب شماست می فرستد"هخان"سوی این 

  ٤/٤/٢٠١٠.  که شما آن را در خانه خودتان می آفرینید
  

خدای من، این خانه من است و من در .. آه"ه ه خانه بر می گردد و درک می کند گودک بوقتی ک

بماند و دیگر  مجبور نیست  به اینظرف و آنطرف " خانه"بعد  می تواند در ه  آن باو از." خانه هستم

  ١٨/٤/٢٠١٠.  برود
  

سرچشمه،  یارفتِن به خانه این نیست که بازار را ترک کنیم بلکه همانطور که گفتی، پیدا کردن منشا

سیار بزرگ می شوی و بازار، بتو برای.  در بازار است و سپس بازار، جدیِت خود را از دست می دهد

برای خیلی از مردم، بازارشان   .آزار دهدچون بزرگتر هستی، بازار دیگر نمی تواند مانند قبل تو را

بازار، ذهِن فردی و . ولی نباید اینچنین باشد. کنندآنقدر بزرگ شده است که احساس نومیدی می

   بالگ٩/٦/٢٠١٠.  ذهِن کیهانی است

  سای بابا در رینواز صحبتهای ساتیام درمرکز 

  
  
  

O اگر عشق نداری، اعتماد کن.  

  .      اگر اعتماد نداری، ابزار را به کار ببرو تمرین کن

  .      اگر تمرین نمیکنی، بشین تو بازارگریه کن

٢٠١٠ شنبه صبح، ریتریت سفره قلب مادر، رینو      
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تمرکز  به  خود

  

   است ،يازی نی بییرها
  رامش در افکار است ، آيازین یب

  ذهن آرام، صلح و صفاست ،
  . است "خود" صلح و صفا همان 

  :د یکن یحال سوال م
  توان رها شد ؟ ی چگونه م

  .د ی ده"خود" تمرکز خود را به 
  

  الهامی از نازنین
  

O  نیم خودمان ما میتوا.  همه از بدو تولد داستانی در زندگی دارند، ولی یک داستان فقط همان است؛ یک داستان

را با داستان شناسایی کنیم و دائمًا سوار یک قطار پر پیچ خم و پر فراز و نشیب باشیم و یا اینکه می توانیم در جائی 

در آن لحظه است ."  خدایا من می خواهم کامًال بیدار شوم"قرار بگیریم که نیمه خواب و نیمه بیدارباشیم و بگوئیم ، 

داده و ما را به مکان هایی میبرد و تمام وسایلی را که الزم است فراهم می کند که که تمام خلقت دست در دست هم 

  ) ٣/٨/٢٠٠٤دی وی دی ترحم و دلسوزی  (   .به ما کمک کند تا بیدار شویم
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  به قول خداوند اعتماد کنیدبه قول خداوند اعتماد کنید

  
  ،"شما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنید"ایی از دی وی دی های   هقطعه

  " در دنیا باش ولی از آن نباش-اعتماد کن"، "اعتماد کن و روزه بگیر"، "مسلم و غیر مسلم "
  ٢٩/٣/٢٠٠٩  و از جلسه مرکز سای بابا در رینو، یکشنبۀ 

  
در بدو تولد،  در موقع جدایئ از انجائی که ما  نمی دانستیم که هستیم، یک قولی به این بدن 

اگر اعتماد کنید و : ین قول چنین استا. و ذهن داده شد، قولی که در آنموقع بسیار مهم بود

از همه چیز مراقبت و با افکار نروید؛ اگر خودتان را در دامن این قول  رها کنید، آن قول 

آن  همه جا حاضر، تمام آگاه و تمام قدرت ساکت و خفته است مگر . مواظبت خواهد کرد

شما تسلیم می شوید، همه چیز وقتی که . اینکه شما راز بودن و ماندن در آن اعتماد را بدانید

بطور کامل انجام می گیرد، بخاطر اینکه شما  برای چند لحظه ندانسته به آن قول اعتماد 

ما معموال تسلیم نمی شویم تا اینکه به لب پرتگاه  کشیده شویم،  تحت فشار .  کرده اید

ه ما تسلیم می در آن لحظه ای ک. یی از پرتگاه  آویزان شویم یک پاشدید قرار بگیریم و 

  .شویم، ذهن متوقف می شود و آن قول فعال می شود

هنگامی که شما کامال به آن قول اعتماد کنید، چیزی در وجودتان شکوفا می شود که   

. پیشرو شما می شود  تا همه چیز را بطور صحیح  و کامل برای ورود شما  تدارک  بببیند

عمل می کنند به نحوی که نیاز است وبطور تمام پنج حس شما به خودی خود و بی اختیار 

   .کامل  انجام وظیفه می کنند

   

  

O   شود به  همانگونه که می .  هر چه نقشها و خطوط بیشتر باشند، باور به استواری دنیای فانی هم بیشتر است

  )الهامی از نازنین(  .  شود به غیر واقعی بودن این نقشها و خطوط پی برد راحتی منحرف شد، به همان آسانی هم می 
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  مدیتیشن اعتمادمدیتیشن اعتماد
  

مدیتیشن اعتماد ساکت و آرام بودن در برابر افکاری است که  به ذهن خطور می کنند  و 

  .بازگشت  به آن قول  است

  .چشمان خود را ببندید  و برگردید به خانه ای که در مرکز بیکران  قلب شماست

  در آن فضای خانه،  در قلبتان؛.  استاین مکان،  نقطۀ  پرواز برای تمام مد یتشن ها

  . آرام و ساکت  بمانید

 که غیر فعال و ساکتا آمدیم، یک نیرویی در فرِم قول بیاد داشته باشید زمانی که ما بدنی

  که این نیرو اگر ما اعتماد کنیم .  دروجود ما گذاشته شده استاست

  .شده ایم.از همه چیز مواظبت خواهد کرد، ما آزاد

  . باز و یا بسته، به محض اینکه فکری به ذهن تان آمد آن قول را بیاد بیاوریدبا چشمان

  . کنید و خود را رها کنیداعتمادکامًال .  ذهن قول را یخاطر می آورد و افکار را رها می کند

بنشینید و اجازه دهید که افکار بیایند ولی آن قول را بیاد داشته باشید، اعتماد کنید و در 

  ر تکان نخورید و عکس العمل نشان ندهید،مقابل افکا

آن قول را هنگامی که افکار به ذهنتان . فقط در برابر افکار ساکت و بی حرکت باقی بمانید

  .خطور می کند بخاطر بیاورید و در مقابل آنها تکان نخورید

  . بمانید بی حرکت

  .ساتیام این روش را با چشمان بسته و با لحنی آرام نمایش می دهد

  
  
  

  
  
O   ایم سرابی بیش نیست؛ زندگی حقیقی ابدی است زندگی دنیوی فانی و آنچه که به آن نام حقیقت داده  .

)الهامی از نازنین(
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و شب به صلیب   روزبدنیا نیامده ایم کهما .  این فقط یک تئوری نیست بلکه حقیقت است

وجود داشته باشد بر یک نیروئی است که اگردرذهن و بدن ارامش بیشتری . کشیده شویم

. تمرین استاپ و اعتماد را  جزء زندگی روزمره خود قرار دهید.  همه چیزغلبه پیدا می کند

  .شما باید از داشتن احساسات بیش از حد در امور روزانه دست بردارید

 اگر از آن این قول فعال نیست و. به شما اثبات شودبا خودتان تمرین کنید تا درستی آن  

از این قول برای هر افکار تکراری که  شما را . اری نکنید وجود آنرا متوجه نمی شویدبهره برد

  . آزار می دهد  استفاده کنید

فقط آرام بگیرید و درستی اینکه این قول شما را در موقع مناسب به جای درست می رساند 

  .عتمادِاستاپ و ا. الزم است که این تمرین را هر روز انجام دهید. را تجربه کنید

  

 حقیقت وجود این قول به شما ثابت شود، آن تبدیل به یک تجربه زنده ای هنگامی  که

اعتماد به قول همراه با درک اینکه شما که هستید، باعث می شود که بسیار . خواهد شد

بعضی از مردم فقط اعتماد می کنند و آنگاه رحمت الهی را دریافت می کنند، . عمیقتر بروید

ه شما همراه با آن اعتماد  درک عمیق را هم داشته باشید، خودتان تبدیل به ولی وقتی ک

  .رحمت می شوید

این خیلی باشکوه است و خبر خوبی است ! این قول حقیقتا وجود دارد ، حقیقتا وجود دارد

این  دعوتنامه و خبر خوشی است برای ضیافت .  که این قول در درون هر کدام از ما هست

فقط ! اگر فقط می دانستید! می دانستید که چه رازی در اینجا فاش می شودالهی، اگرفقط 

  .به این منبع اعتماد کنید
  

  مجموعه ای از ارشاد های ساتیام

  

  

O "الهامی از نازنین( .چ کاری نکندیا هیست و قادر است هر کاری بکند و  انتها کی است و بی ی" هستی(
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  ست؟ست؟تقصیرکیتقصیرکیاین این 

  
  
  
  
  

  طناب و مار

را در راه بازگشت یز. دینکه در راه بازگشت به خانه باشی مگر ادینید توهم را توهم ببی توانیشما نم: امیتسا

به  دهند بلکهیاد نمی یزیآنها به شما چ. "نرها کن، باش، و اعتماد ک ":ید گویراهنما مایبه خانه معلم 

 است؟ آن یچه کسری پرسد تقصیان م داستیحال، وقت. دیاد گرفته ها را رها کنی دهند که یاد میشما 

 است که شما خانه یکسر چهی تقصیول.  کند که طناب، مار استی وانمود میهانیدرست است، ذهن ک

  ٢٢/١٠/٢٠١٠  .دیبماند که چگونه در بازار زندهی گرفتیاد مید ید و بایرا ترك کرد
  

  تقصیر با کی است؟

خانه دور  است که این تقصیر که بود که کودک ازمهمترین چیزی که باید به یاد داشته باشیم این

آمدن، همه چیز در تمام مدت، از رفتن تا  شد؟ تقصیر که بود که قصد بقای خود را داشت؟

ما از کجا آغاز کرده و همانگونه اتفاق افتاد که اتفاق افتاد پس جایگاه یا موضع یک شخص چیست؟

راهنما هست که مطمئنا کودک را به خانه باز ر کودک، یکباید بدانیم برای ه  به کجا خاتمه می دهیم؟

  ٢٨/٣/٢٠١٠. خواهد رساند
  

بودید؟ ما چرا راهنما زمانی پیدا شد که شما کامال خسته و سرخورده در گوشه ای از بازار نشسته

د شما هر چه بیشتر بخواهیکاری که داستان می خواهد بکند این است که   آیا ما می دانیم؟.نمی دانیم

این تقصیر : کنید، شما باید دوباره بپرسیدیک دلیل یا احتماال یک لحظه و یا یک چیزی را پیدا و کشف

شود این است که ذهن از هشتاد درصد از فعالیت های کیست؟ یا تقصیر بی تقصیر چیست؟ آنچه که می

یادتان .  که راه بازگشتبه درون بروید و دریابید  .هشتاد درصد آنروزانه اش باز می ایستد، حداقل از

  ٢١/٣/٢٠١٠"   ؟بوداین تقصیر که ": گفتیم که،باشد وقتی که ما اوایل به این داستان نگاه می کردیم
  

تقصیر یاو آیا این تقصیر پدر و مادر . کودک تازه شروع کرده بود که از خانه منحرف و دور شود

  ٢١/٣/٢٠١٠  .اق افتاداین فقط اتف.  این واقعا تقصیر هیچ کس نبود کودک بود؟
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به جمله این تقصیر کیست؟ و بعد: من فکر می کنم جلوی هر جمله از این داستان شما باید بنویسید

همینطور تا آخر این تقصیر کیست؟ و: آن تقصیر که بود؟ و جمله بعدی: بعدی بروید و بپرسید

این تقصیر کیست؟ شما در : ییدوقتی که شما میگو.  بازمی گردد"هخان "داستان، آنجایی که کودک به

  ٢١/٣/٢٠١٠. چیزی که شما درک می کنید، ماورای توجه بر روی تقصیرهاستمی یابید که آن
  

  شستشوی مغزی که ما الهی نیستیم

به خود کودک نمی تواند در گوشه ای از بازار بنشیند و خود را سرزنش کند، چرا که انحراف خود

که الهی ی خواستیم که شست و شوی مغزی شویم و فکر کنیمهیچ کدام از ما نم. اتفاق افتاد

نقش انجام دهنده را پس این تقصیر کیست که ما به هر سو می رویم و. این فقط اتفاق افتاد. نیستیم

شما می خواهید خودتان را هر وقت که. بازی می کنیم و بعضی وقت ها احساس بدبختی می کنیم

این تقصیر : سرزنش کنید، فقط بگوییدار و یا آن کار را می کردممن باید این ک: با این افکار که

وجود دارد و شما خیلی راحت تر و بدوِن کشمکش کیست؟ و در این آزادی، درک و پیروی از راهنما

  ٤/٤/٢٠١٠  .کار را می کردمبا راهنمای خود می روید، من هم همین
  

   کردن دست راهنما رها

.ن است رونِد آنیاِت راهنما را نگه دارید و دوباره سر از بازار در آوردید،اگر شما قادر نیستید که دس
بتوانید چیزی را تجربه کنید و زمان هایی هم هست که راهنما دست شما را رها خواهد کرد تا شما

پس در هر قسمت از این روند، شما دیِد بهتری   .گردید خود، بازیقوی تر و متقاعدتر از درستی جا

توانید آن را شعار زندگی خود کرده و برگردید و به تجربه ای نگاه کنید و دگی خود دارید و میاز زن

کدام قسمت از داستان، به این وضعیتی که من در آن هستم شهادت می دهد؟ آیا من  :بپرسید

ازار بمن در بازار هستم، بسیار خوب ولی می دانم که می توانم از  راهنما را رها کرده ام؟دستاِن

. یا نابینا نیستیمگر کوریچیزی که من سعی دارم بگویم این است که ما در این زمان د. بیرون بیایم

  ١/١٠/٢٠١٠  .هم نیستیمممکن است که ما تصویر کل را نبینیم ولی تحت تأثیر بیهوشی سنگین
  

  از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  

  

  

  

  

O  عشق به خداوند مفید است، خیلی مفید است چون باعث میشوند . خداوند مهمتراست انجام تمرینها از عشق به

ولی به تنهایی خودشناسی نمی آورد، چون هنوز درک نکرده ایم  که این خدائی که به .  که تمرینها به دستمان بیافتند

   ٢٠١٠ریتریت سفره قلب مادر، رینو پنجشنبه صبح   .آن آنقدر عشق داریم، چی است
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  )که سطلی را که فکر می کنید آنجا هست خودتان ببینید (ضمیر آگاهی را تا وقتی که به پشت بام نرسیده اید

به این حقیقت اعتماد کنید تا .  ضمیر آگاهِی خالص، خداوند است.  به عنوان خداوند در نظر بگیرید

و دیگر فرقی بین خودتان و سطلی اید  در آنجا شما خود را از فردیت خارج کرده. به پشت بام برسید

ضمیر آگاهی در خالص ترین فرم خود، همیشه خدا بوده، و خدا خواهد  .که آن باال است نمی بینید

ساتیام دست (: به این صورت اتفاق افتاده است.  بود، فقط ما در مقطعی این دوگانگی را باور کردیم

بدن شما بر .   است که ما آن را خدا می نامیم این صفحۀ آگاهی پاک و مطلق)راستش را باال می گیرد

روی این صفحه متولد شده است و قبل از شما نیز بدن والدین تان بر روی آن متولد شده است و هر 

. البته همه ما همین اشتباه را کرده ایم.  دو آن ها بذر تعیین هویت با بدن را در ذهن شما کاشته اند

ن در مورد اینکه شما به عنوان دختر و یا پسرشان و به عنوان یک شما هر چیزی را که پدر و مادرتا

به شما گفتند را باور کردید، و بعد به محض اینکه به خودتان آمدید متوجه شدید " که هستید"فرد 

چرا؟  برای اینکه شما زیر چتر دوگانگی وکلیۀ . که آن آگاهی پاک وخالص را فراموش کرده اید

.   دوگانگی می آیند قرار گرفته اید و در نتیجه خانه را فراموش کرده ایدتصاویری که همراه با آن

  .البته ما همه یک زمانی خانه را فراموش کرده ایم

سپس به خودتان گفتید، صبر کن ببینم، این اصًال معنی ندارد،  اگر من در خانه هستم چرا 

از .  د که نباید اذیت و آزار داشته باشدکنم؟ چرا درد و رنج  وجود دارد؟ خداون اینقدراحساس بدبختی می

و به " خود"افتد این است که به خاطر دانایِی  اتفاقی که می.  آن موقع شروع می کنید به سوال کردن

، هنگامی که باورها را از بین می برید و دیگر با ذهن تان نمی روید،  چیز دیگری به جز "خود"خاطر 

ما آن آگاهی خالص را خدا می نامیم؛  حال شما می توانید آن را هر . آگاهی خالص یا خداوند  نمی بینید

) ١٣/٣/٢٠٠٧انرژی تخم مرغی، دی وی دی ( ساتیام  .       را دوست دارم" خدا"من اسم . دچه می خواهید بنامی
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  گردهمایی با ساتیامگردهمایی با ساتیام

  مدیتیشن خانهمدیتیشن خانه
  

١٧/٥/٢٠٠٥  

  . می نامید را  پیدا کنیم" مرو درون ماقل"بیایید مکان آرامی که عیسی  مسیح آن را : ساتیام

.این مدیتیشن چند دقیقه ای به طول انجامید

که آیا افراد از آن لذت می برند   موسیقی در هنگام مدیتیشن سوال کرد و اینپخشساتیام درباره (

آن  بعضی ها پاسخ دادند که از آن لذت می برند و برخی دیگر .یا آنکه آن را باعث مزاحمت می دانند

.)که این کار ذهن را آشفته می کندساتیام کمی بعد اظهار داشت . را عامل حواس پرتی خواندند

 .)ساتیام برای چند دقیقه سکوت اختیار کرد و سپس ادامه داد(

گذارد؟ بآیا کسی از شما سوالی دارد و یا می خواهد موضوعی را با دیگران در میان 

.گم دلتن،من برای خانه ام:  گفتمردی

 کدام خانه است که شما برایش دلتنگ  خوشحالم که این را گفتید زیرا می خواهم بدانم که:ساتیام

؟ هستید

. بهشت،خانه ام: او جواب داد 

 کجاست؟ ،آن بهشتی که شما به آن اشاره می کنید: ساتیام

 .ما درون در :ااو جواب د

 آیا به آنجا رفته اید؟ :ساتیام

.نمی توانم راهم را بیابمهم  گاهی ولی می توانم آن را پیدا کنم، اوقاتگاهی : آن مرد پاسخ داد

 وجود دارد  خود به خود وجود ندارد، وقتی چیزی"راهی"دلیل است که هیچ  این به این :ساتیام

 آن است که مانندجا هوا وجود دارد و   این،عنوان مثاله چرا برای رسیدن به آن به راه نیاز دارید؟ ب
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می توانم  چگونه نم. هوا دریافت کنمیم من می خواهم نقشه ای طراحی کنم که از طریق آن یگوب

؟ تنها چیزی که مانع از تجربه کردن خانه می شود این است که ما تصور کنیم در هوا دریافت کنم

.بردبخانه نیستم و سعی کنیم راهی را پیدا کنیم که ما را به خانه 

ورد که خانه نیازمند بیاما  زندگی هایاز  میلیون دلیل در هر یک دوقل  که حداگرایش داردذهن 

 دروغ"  و این کامال، است یا در درونبیرونخانه در آیا این  که این در مورد این است. جستجوست

نیمه حقیقی فقط چیز دیگر به نوعی هر .  که دائمی است همان خانه استیآن چیزدر واقع . است

 مگر آنکه شما ،در سکوت بوده ام و هم اکنون صحبت کردن برایم مشکل استمن برای مدتی . ستا

 راجع به چه چیزی امشب،. کنم صحبت زیاد نباشم قادر ممکن است من را از زبانم بیرون بکشید؛آن 

؟مایلید حرف بزنید

."خانه: "گفت مردی

 ما شود، گرفته  نادیده در ذهن و یا تمایلیخواستهیک هر بار که ذهن نادیده گرفته شود یا : ساتیام 

 ؛ اتفاق می افتدهمواره چیزی است که همان  این.هر بار که با ذهن نرویم در خانه ایم. در خانه هستیم

به "  و دقیقااست سکوت خانه ،های آن هم هویت نمی کند شخص خود را با ذهن و فعالیتکه وقتی 

حیرت آور است که چقدر بودن در "  واقعا.همین دلیل است که ما استاپ مدیتیشن انجام می دهیم

.خانه اهمیت دارد

دفترچه وقتی .   چیزی به من  الهام می شود آن را در دفترچه خاطراتم می نویسم وقتی،معموال

 پنج حواس نوشته بودم که .نوشته ای را خواندم که چندی قبل نوشته بودمخاطراتم را ورق می زدم 

علیرغم کاری که مردم در اینجا می کنند، در کشورهای . مرتبط هستندصر طبیعت ا عنپنج ما با گانه

. دهندنهدر به  انرژی و آتش و غیره را فیزیکی، فضای که آب، دارنددیگر مردم به شدت سعی 

به میزان دلیل آن این نیست که چرا این گونه است؟ . بنابراین در همه چیز صرفه جویی می شود

 آن ها صرفه جویی می کنند زیرا می دانند. دنبهره مند نیستآنها از آن  ؛ورداریمفراوانی که ما از آن ها برخ

یا مجبور خواهند شد بهای و هدر دهند بعد ها با مشکل مواجه خواهند شد به که اگر اسراف کنند و 

 را هرگاه باید کاری.  ما هم صدق می کندگانه پنج حواسهمین موضوع در مورد . دنبیشتری بپرداز

یمان است، از آن ها استفاده کرده و   ها حسپنجاز استفاده  ه آن کار،  و الزمبرسانیمنجام  ابه 
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و آن ها را  کرده بنابراین در پنج حواس صرفه جویی . می فرستیم" خانه"سپس بالفاصله آن ها را به 

. و این چنین است ذهن آرامیم محفوظ نگاه می دار

 از حس شنوایی و بینایی و  آن استفادهۀالزمکه برسانیم انجام ه  ب  را اگر باید کاری،به عبارت دیگر

 سعی می کنیم که آنها را هدر نداده  کار آن اتمام، از آنها استفاده کرده و بالفاصله پس ازاستغیره 

. این مفهوم مدام در خانه بودن است.  برگردانیم "خانه"و دوباره تمرکز خود را به 

 رفتن در فروبا . نستند خانه را تجربه کنند، خانه بسیار آرامش بخش است ما که امشب توااغلببرای 

 بسیاری از مردم که به اندازه.  ما نیز در هماهنگی بهتری خواهد بودروانی و یا فکریخانه وضعیت 

 باید ،بنابراین.  با مشکالت روحی و احساسی بسیاری مواجه خواهند شد، نمی روند"خانه"کافی به 

سکوتی است که در آن با افکارتان نمی روید، جایی " خانه. "برویم" خانه "می توانیم بهتا جایی که 

. بنابراین مکان بسیار مهمی برای بودن است."خانه"است که در آن توقف می کنید، این است 

 ،که می بینیمهایی چیزبه شیفتگی ما به  دیگری که مایلم در مورد آن صحبت کنم راجع مطلب

 آیا . هر آنچه که ما می بینیم یا می شنویم از درون نشَات می گیرداست، با این وجود؛ غیره می شنویم و

کنار پنجره شما  وقتی ،به عبارت دیگر. یدی اگر نمی فهمید بگو لطفا این را دنبال می کنید؟گیهم

ی حت.  احساس نوعی آرامش می کنید در درون خودکنید، نشسته اید و باریدن برف را تماشا می

آیا هر دانه برف که می بارد . در درونتان بوجود آیدبرای خانه ممکن است احساس دیگری مانند دلتنگی 

آیا این احساسات از دانه های برف زاده . برایتان شادی به همراه می آورد یا شما را دلتنگ می کند

 که از خودمان برخی جواب دادند( می گیرد؟ سرچشمه شما؟ یا اینکه از شده یا شکل گرفته است

خلق شده است، درون آنچه که در  از  ؛ در واقع،چیزی را که در خارج می بینیم هر ).برمی خیزد

 قرار  و صلح آمیزبیشتر در موقعیت های آرام،  باشیمداشته هر چه آرامش بیشتری ،بنابراین. است

خواهیم ش قرار خواهیم گرفت و هر چه ذهنمان مشوش باشد به همان نسبت در موقعیت های مغشو

 وقتی به آینه می نگرید چه ؛ آینه استدرمانند نگاه کردن .  درون استاز بازتابی بیرون،. گرفت

  .اگر شکلک در آورید همان را در آینه خواهید دید. خودتان را می بینیدمی بینید؟ 

O   پذیری هست، این طاف وجود دارد؛ حتی درمیان یک لحظه هم انع پذیریاز هر لحظه به لحظۀ دیگرانعطاف 

.را نمی توان محدود کرد؛ همه جا هست و هیچ جا نیست" خود"به این علت  است که 

   ٢٠١٠ پنجشنبه صبح، ریتریت رینو 
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در حالیکه اگر با آرامش در مقابل آینه قرار بگیرید، آینه هم همان تصویر را به شما نشان خواهد داد و هر 

 . خدایا ای کاش من هم مانند او آرام و در صلح و آرامش بودم:تاهد گفکس که وارد اتاق شود به خود خو

  قرار گیرد، شخص می تواند در جایگاه خداوندکه یک این چنین است !آینه هم حتی واقعی نیست

 منظورم این است که ؛ همَه ما نیز همه جا حاضر هستیمبنابراین خداوند همه جا حاضر است، چون

 ما اجازه برای اینکه آن را احساس نمی کنیم؟   کهما است چطوراما . یمهمه ما بخشی از او هست

 بدن و ذهن خیلی با  که ما آنجایی ازخلوص و پاکی را نشان دهد انعکاس مان، آن نمی دهیم که 

.مهستیدرگیر 

. تان را بخواباند و من در این اتاق چشمان خواب آلود بسیاری را می بینیم این کلمات ممکن است ذهن

 ،وقتی ذهن حقیقت را می شنود. است است که بیدار ی قلبخواب است، که یمی دانید چرا؟ زیرا ذهن

 احتیاجی نیست اما قلب باید درک کند که چه آنشروع به خواب رفتن می کند زیرا دیگر به 

 درک ، نشسته است جامطمئنم که هر کس که در این" من تقریبا. اتفاقی در حال رخ دادن است

خبر فوق العاده ایست،  این واقعا.  است که خداوند همه جا حاضر استیخبر خوشچه  که ندمی ک

های کشور من   یکی از داستانمثلاین .  نبریمای بهره از این حقیقت  مااما فایدَه آن چیست اگر

است که پیرزنی سوزنی را در خانه اش گم می کند ولی در خارج از خانه و در زیر نور خیابان به 

یم خداوند همه جا حاضر است؟ معنی این یبنابراین چه فایده ای دارد که بگو. نبال آن می گردد

 خدا چیست؟ البته که هر ، خداوند چیست؟ این سوال خوبی است که آن را بپرسیماصالچیست؟ 
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نجات دهنده و قدرت، چیزی عظیم تر، یک : ایده ای از خداوند داریم مانندمفهوم یا یک از ما 

 چیست؟  خداوند" واقعاند؛ست هها برداشت ها و ایده های ما اما همَه این.....غیره

.خداوند عشق است:  می دهدپاسخشخصی 

: سپس می توانیم بپرسیم. بسیار عالی، این یکی از صفت های داده شده به خداوند است :ساتیام

ی گویم که با پذیرفتن من فقط م. چیست؟ من نمی خواهم در اینجا شما را گیج کنم" عشق واقعا

تا . تجربه می شود" همه جا حاضر "،ن هنگام آکه ما نمی دانیم، ذهن متوقف می شود و در این

ها، مقایسه ها و  منطق، قضاوت: مانند دانستن ها  فعالیِت،چیزی می دانیمما زمانی که فکر کنیم که 

.وجود دارندایده ها 

همان ست ذهن متوقف می شود و ه امی دانیم خداوند چن" در حالیکه وقتی ما درک کنیم که واقعا

. به همین سادگی است واقعا اینپس. ما حقیقت را تجربه کرده ایماست که در همان لحظه جا و 

 برای رفتن به ،گویم  بار دیگر می،پیش در مورد رفتن به خانه کردیمی در رابطه با صحبتی که چند

. نیستشما" خانه"ی  باید بدانید که چه چیزفقط شماخانه 

خانه . هستند در واقع ما را از خانه دور می کنند" خانه مان"بسیاری از چیزها که ما می پنداریم 

 عالم هستی منشَا ،آرامشی است که هریک از ما آن را در درون خود تجربه کرده ایم و این آرامش

.است

را " خانه "؛ بالفاصلهبه خانه را بدانیمروش رفتن ما  باشیم، اگر هستی عالممهم نیست که ما کجای 

.پیدا خواهیم کردآنجا 

 . بر می داشت گاماو برای صلح.  نوشته استمجذوب کننده ایاست کتاب " زوار صلح"خانمی که نامش 

که بود تمام کاری این ؛ قدم بر می داشت" در صلح "و ا؛کار خاصی برای صلح انجام نمی داد" او واقعا

 توانست چنین کاری را  تا سال دوران آمادگی او به طول انجامید١٧ -١٦حدود . داد می انجاماو 

در بیابان و  یاز آن جایی که او مدت. ایاالت متحده را دو سه بار پیمودسراسر او فقط . انجام دهد

 ماندن فقط شب جایی برای  تا  و به زندان می انداختندمی گرفتند، او را صحرا زندگی کرده بود

.باشدداشته 

 احتیاج  اوبودند که به کمک زن های زیادی آنجا  هر وقت که او وارد زندان می شداستثنا، بدون

 ؛اما او سکوت اختیار می کرد. آنها دعا کرده بودند که کسی بیاید و راه را به آنها نشان دهد. داشتند
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و همواره به جایی که نیاز  ا. بود بر روی دو پاصلحبه سادگی  او ؛از چیزی دفاع نمی کرد" او مشخصا

 در سلول زندان به سر می برد، زندان به یی کهیکی از شب ها.  هدایت می شد،بود در آن جا باشد

: گفتاو بنابراین .  پر سر و صدا شده بودند؛ که تحت فشار بود هایی زنیهافریاد خاطر گریه ها و 

او این گونه خود  (.بدن او به خواب رفت و "من بدنم را بر روی زمین دراز می کنم تا به خواب رو"

ین ا چگونه چنین چیزی ممکن است؟ .)را مورد خطاب قرار داد و نمی گفت من دراز می کشم

سر می برد و این است که به " خانه"در وضعیت " او مرتباکه چیزی امکان پذیر و شدنی است زیرا 

. خانه را خیلی در دسترس قرار میدهد

.  می نامم طلب کردنمن آن را و  احساس بسیار خوبی استیم، دلتنگ می شوخانههرگاه که ما برای 

باید درک کنیم که خانه به ما نزدیک تر از "  نهایتاه ام ولیبوم دلتنگ  اباور کنید من بارها در زندگی

سپس اتفاقی که می افتد این است که هر چه . تشکیل می دهیم را مانمان است زیرا ما خانه خود بدن

 این و برای؟ چگونه می توانم خواهد شد گونهآینده ام چ ":قبیل  از کمتر افکاریباشیمبیشتر در خانه 

و یا آن ؟ آیا باید با این موفق بودم سال پیش دهآن پرداخت کنم؟ فردا باید چه کار کنم؟ آیا من 

 خود در فرم  همه چیز خود به. را خواهیم داشتم؟ آیا باید جواب این تلفن را بدهم؟نامشخص ب

 پس چیز دیگری باید امور را به دست بگیرد و آن ،ذهنی وجود نداردچون . رخ می دهدرحمت 

همه بر "چیزی که کارها را به دست می گیرد 

."چیز آگاه است

من . ندسته بزرگ و عالیهمَه اینها خبرهای 

).  خنددساتیام از ته قلب می(زده ام هیجان " واقعا

 که از گفته های خودم مآیا من تنها کسی هست

لذت می برم؟ 

من هم از گفته های شما : مردی می گوید

وضعیت  این . اما سوالی دارم،لذت می برم

 ساختگیزندگی اجتماعی سازگار است؟ یا با زندگی یک  آیا با می کنیدکه شما به آن اشاره " بودن"

که ما در آن به سر می بریم سازگار است؟ 
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. است نهفته" خانه"ن ا زیرا جواب آن در هم، این سوال بسیار خوبی است:ساتیام پاسخ می دهد

بنابراین به . کجاست" خانه" در ابتدا نمی دانید اشید،ب" خانه"ید که در  هستمنده وقتی شما عالق

.دنبال آن می گردید

اتفاق که بین من و سای بابا آنچه مانند . دنبال کسی می گردید که به شما بگوید خانه کجاستبه 

 رفتم تا او را ببینم و او به من وستانمن به هند. بدبخت بودم" من در پریشانی محض و کامال. افتاد

خواهید " خانه"اما دانستن آن هم به این معنی نمی باشد که شما در . کجاست" خانه " کهگفت

 هیچگاه نیازمند تمرین است تا چیزهایی را که.  چنین چیزی نیازمند کار و تمرین است،نشست

 آیا این با زندگی روزمره و اجتماعی شما مغایرت دارد و آن را تحت ،حال. رها کنیماند، نبوده " خانه"

 ۀقبال عالق دلیل آن این است که چیزهایی که. تَاثیر قرار می دهد؟ البته که تحت تَاثیر قرار می دهد

آیا این مانع می شود که . دهندارزش خود را از دست می ، کم کم ده اندرا به خود جلب می کرشما 

پزشک خوبی خواهید " اما هنگامی که پزشک شدید واقعا. شما پزشک شوید و پول در آورید؟ خیر

شما  ،بودنبیشتر در خانه با بلکه  کار می کنید ا مردم نه تنها شما به عنوان پزشک ب؛ زیرا،شد

 قادر آیا ما  اما .ها روحیه خواهید داد به آنشاندر کنار بصیرت و بینش خواهید داشت و فقط با بودن 

مان ما را درک نخواهند ان همان سبک زندگی قبل را داشته باشیم؟ نه نمی توانیم، دوستبودخواهیم 

 بعضی از  مهم نبود کهاین اتفاق برای من افتاد و.  می کنندمانما را قضاوت کرده و ترکآنها کرد، 

 آن  اشزیبایی. ه جایگزین آنها شد بسیار زیباسترا ترک کردند زیرا چیزی کمدوستان زندگی 

 انجام دهیم اما هنگامی شگفت آوریهمَه ما می توانیم چیزهای . استه خواسته عدِم وجود  وآزادی

من می دانم که چنین .  در واقع با رحمت حرکت می کنیم، انجام آن را نداریمتمایلکه اشتیاق و 

ما می توانیم با رحمت راه برویم و حرکت کنیم؛ . ا می دانممن واقع. چیزی می تواند اتفاق بی افتد

.چنین چیزی می تواند برای همه ما اتفاق بی افتد

 صحبت ها سال این طول در که مطالبی آن همَه طریق از و یا تان خودتوانسته ایدچند نفر از شما 

د؟ ی از درون راهنمایی شو ودیدای درون خود در تماس باشن با ایم کرده

 صدای درونش کرده است و به استفاده از که به تازگی شروع کند میخانمی در مورد این صحبت 

 و  نگیرد رایم یا تصمیبه خرج دهد، احساس می کند که الزم است کمی صبر اوقات چگونه گاهی

.این برای او تازگی دارد
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. ال خوبی برایتان خواهم زدشوهرم بسیار اتفاق می افتد و در اینجا مثو  منبله این برای  :ساتیام

 وقتی برادرم مریض بود مادرم با من تماس گرفت و گفت که برادرم مدارک بسیار ،چند سال پیش

.مهمی را گم کرده است

آنها همه .  جا گذاشته استهاآننزد  ببیند آیا آن مدارک را کهبرادرم با پدر و مادرم تماس گرفته بود 

 بود که مادرم بسیار آشفته و بی قرار مرحله ایندر .  را پیدا کنندجا را گشتند و نتوانستند مدارک

 برایش توضیح دادم که چون من. ید تا به دنبال مدارک بگرددا و می خواست به منزل ما بیشد

 او ،حال با این. ، پس او نمی تواند آنها را در خانه ما پیدا کنداندمدارک هیچگاه در منزل ما نبوده 

که چنین من پذیرفتم  ،بنابراین. زم است به خانه ما بی آید و به دنبال آنها بگرددکه الداشت اصرار 

. یا آنجا را بگردیمو بیا اینجا : او مرا به فعالیت وامی داشت و مدام می گفتضمنا  ،کاری را انجام دهد

 من می گفت  بهدائماو " خانه" این است . صدا می زددای درون مراندرون یا " خانه"در تمام این مدت 

 متوجه ،باالخره. اما مادرم اجازه چنین کاری را به من نمی داد.  باشمساکت باشم و فقط ساکتکه 

. ترک کنم؛شدم که الزم است آنجا را حتی بدون اینکه به مادرم اطالع دهم

به . من مدیتیشن ککهما درخت مدیتیشنی در حیاط جلوی خانه مان داریم، به آن جا رفتم و نشستم 

"  است و دقیقاافتاده اتفاقی  چهبر من واضح شد که" کامال. که نشستم همه چیز حل شد محض این

نبود، آنوقت م ه اداشتام " خانه"به  " مرتبا من کهسفرهایی به خاطر اگر . آن مدارک کجا هستند

 که نبود رویت برای من قابل" خانه"یا  و برومبه آن جا چگونه که در میان شلوغی نمی دانستم 

  . بتوانم به آسانی در آن سکنی کنم

 مادی  زندگیدران، زندگی اجتماعی مان و همینطور مبر روی زندگی روزمره " رفتن کامال" خانه"به 

الزم است که ما در سکون .  راهی داشته باشیمی  کارچنینما باید برای انجام  ا. تَاثیر می گذاردمان

ما می توانیم که . مان گوش فرا دهیم  به صدای درونقلبمان و هنگامی که ساکت و خاموش هستیم

خیلی زود چیزها . مان بدهیم و سوالی بپرسیم و سپس ساکت بمانیم مان را به محوطه قلب توجه

 برای ما بیان  به طریقی که قرار استخواهند شد، درك خودمان روشواضح و روشن می گردند و به 

.شود

 خوشحالی با و رغبت و میل با ،ید مشتاقانهیبیا. برویم" خانه"د به یی بیا؛بنابراین، حال که چنین است

.رویمب" خانه"به 
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.مدیتیشن چند دقیقه ای به طول انجامید

 تنها کاری که باید انجام دهیم این ،با چشمان باز" خانه" برای بودن در :ساتیام ادامه می دهد

 . از بین می رود خود به خود چیز دیگرهرتیم و است که باور داشته باشیم که ما هم اکنون در خانه هس

 هنگامی که چشم هایمان را باز ،بنابراین. اما اگر به دنبال آن بگردیم، کشمکشی را آغاز کرده ایم

من خانه "ید به خودمان یادآوری کنیم که ی بیارویم؛ میکارهای روزمره مان به دنبال  و می کنیم

همَه این چهره های .  انجام می دهیمکه چه کاری ینا به توجه بدون ،"هستم، من آن هستم

.یك صدا، یك ضمیر آگاهی و یك ذهن. هستیم" آن " ماۀ، هم حضور داریم اینجا درگوناگون که

. صحبت کرد، بر تنفس هایش بوده است بسیار  آگاهکه در طول مدیتیشن قبلی مردی در مورد این

آیا کس دیگری سوالی دارد؟ . ت بدن با تنفس به هستی متصل شده اس:ساتیام

 و در ندشده بودنامنظم که چگونه تنفس هایش  خانمی راجع به روز پر اضطرابش صحبت کرد و این

نفس : "سپس او صدایی شنید که گفت.  می کرد و بسیار معذب بود درد احساسقفسه سینه اش

 . از بین رفت او او چند نفس عمیق کشید و سپس درد،"بکش

 اظهار ،در اینجا منظور( که شما به آن اشاره کردید همین خاطر است به :ته دل خندیدساتیام از 

.) در مورد تنفس بودمردنظر چند دقیقه قبل آن 

به  شما صدای درون را با پرسیدن و پاسخ دریافت کردن ،اینکه آن را با ما در میان گذاشتیدتشکر از 

این . داد پاسخ داد؟ صدای درون به او پاسخیز به او او در سکوت سوال کرد و چه چ. نشان دادیدما 

یکی  ساتیام  به در اینجا(مثل دفعَه پیش که او اینجا بود . در عین حال نشانگر افکار جمعی هم بود

 از پزشکی تصاویری  من مدام ،)اشاره کرداز آقایانی که در کالس حضور داشت و پزشکی می خواند 

د تا اینکه متوجه شدم که به خاطر حضور آن نتم از کجا می آیو پزشکان می دیدم که نمی دانس

  ).شخصی بود که پزشکی می خواند

بود و اگر شما در خانه نبودید، احتماال بسیار معذب  کشیدن نفس این نمایِش بسیار زیبایی در مورد

. کنید بررسی آن را و علت می شدید و می خواستید به بیمارستان بروید

من نمی دانم که چگونه انسان ها . جنگل مخوفی استمانند نداشته باشید دنیا را ر لنگآن اگر شما 

 بدون داشتن من چگونه در گذشته  من نمی دانم که. ورندامی توانند بدون آن زنده بمانند و دوام بی
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  بهکه این برای نیمبسیار امکان پذیر است که از لنگر استفاده کدر حالیکه، . لنگر دوام آوردمآن 

، به بیم و شفا یابرویم، به خانه نیم و بهبود حاصل کبرویم، به خانه نیم و اطالعات کسب کبرویمخانه 

 خود انسان.  برای ماندن و از آنجا عمل کردنبرویم به خانه کنیم وجوان دوباره  و خود را برویمخانه 

  .کند می اجرا و عمل" خانه "از شناخته

این شعر نه به انگلیسی است و نه به . ه استگذشتمی  از ذهنم  مایلم که شعری بخوانم کهحاال،

، با این حال شعر زیبایی است که آن را نخواهیم فهمیدکلمات  هیچیک از ما معنی ؛فارسی، بنابراین

.درمورد خداوند صحبت می کند

  :می خواند ساتیام

  ....شیردی سایی دواراکا مایی پراشانتی واسی سایی رام

  

 که گنجی ۀخان.  هریک از ما تجلی خداوند و تجلی عشق هستیمکه مایلم بگویم ،برویمقبل از آنکه 

 و  بردنمی را آن، سیل نمی تواند بسوزدخانه ، این گاه از ما گرفته نخواهد شد  از آن برخورداریم هیچما

 برای پیدا ید که اولویت زندگی مان رایبیادانایی و آگاهی  با چنین ،بنابراین. نمی تواند ویران شود

 داشته باشیم و از وجود در آن شویم، ور غوطه تا از آن استفاده کنیم، در آن ،کردن این گنج بگذاریم

  .یمرسان سود ب هستی کل عالمبهآنجا 

  ناماستهناماسته

  

  

O توانید ازدواج کنید و یا نکنید، در حالیکه  مثال مي. توانید انجام دهید در سطح نقش و نگارها، شما هر کاري مي

بدین ترتیب هرکدام  ... .خواهند کامل شوند اکثر مردم به ازدواج کردن گرایش دارند آن هم به دلیل اینکه نادانسته مي

ولي حقیقت . دیگري در شغل و غیره. یکي ممکن است راه حل را در ازدواج بیابد. از ما مشتاق هستیم که کامل شویم

را " خود"دهد که انسان   زبان دیگر، ازدواج واقعي هنگامي رخ ميبه. (merging)فناي متجلي در نامتجلي : این است

  ١٦ الهامی از نازنین سوال . بشناسد
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  امشبپرواز
  

 برای ما گفت، تا ریتریتی که ما در ٢٠١٠-٢١-٣ از زمانی که ساتیام عزیزم داستان بازار را در تاریخ

دائما با . نباشمی شود تا من در بازارخانه ایشان داشتیم، من مرتب از خودم می پرسیدم که چطور م

خواندن مطالب و گوش دادن به نوارها تمرین می کردم اما چگونه می توانستم که بازار را بفهمم و 

چیزی در وجودم ایجاد وقتی به رینو پیش راهنمای عزیزم رفتم،.  تمرین کنم که واقعا در آن نباشم

و کرده بودم، نمی دانستم اصال کجا هستم، چه می کنمشده بود که زمان و مکان را به کلی فراموش 

درآنجا راهنمای عزیزم . هر چه بود شادی و آرامش لذت بخشی بود که من با آن عجین شده بودم

مثل مادری دلسوز بچه هایش را از هر خطر و گزندی دور نگه می داشت و از جان مایع می گذاشت 

دراینجا بود که من واقعا عدم وجود . شعاع قرار داده بودو همچنین انرژی عجیبی همه چیز را تحت ال

بازار را حس کردم و یاد گرفتم که لحظه ای از راهنمای خود دور نباشم و دائما او را در قلب خود 

  .احساس کنم

  :به گفته سای بابای عزیزم

مال خود را من همیشه به فکر و یاد شما هستم، اما فقط هنگامی می توانم به شما کمک کنم که کا"

  ".به من سپرده باشید
  

  درون اون تو ماوا کردی امشب

  چه شوری و چه حالی دارم امشب

  چه احساسی شکوفا کردی امشب

  ز بند و قید این دنیا امشب

  که دلبر گشته با من هم ساز و هم ساز

  که این دل عاشق چشمان یاره

  مرتب این دلم دنباله یاره

  دلم را خانه عشق کردی امشب

  احساس قشنگی دارم امشبچه 

  درون قلب من آتش فشانه

  تو انگاری که من آزاد گشتم

  پر پرواز من پرواز پرواز

  تو که می دونی این دل بی قراره

  دل دیوانه ام دیوانه تر ش

  

  .ساتیام جان، نمی دانم چگونه و با چه زبانی از شما تشکر کنم

  با عشق فراوان، گیتی
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   کودك کودكیی کردن برا کردن براییمورد پدر و مادرمورد پدر و مادرام در ام در یی سات ساتیی ها هاییییراهنماراهنما

  

  تو خدا هستیتو خدا هستی

آه : از قبیلوقتی که کودک به دنیا می آید، همه با ستایش به او نگاه می کنند و چیزهایی می گویند

 ..…چیزهااو قد بلند خواهد شد و از این گونه. او شکِل پدرش است یا شکل مادر است

چرا بگذاریم آن چه که بر  . خدا هستی، تو خدا هستیتو خدا هستی، تو: در گوش او زمزمه کنید! نه

این کسی است که شما هستید، "  :گویمببه آن ها  می توانیم .ما گذشت بر آنها بگذرد؟ الزم نیست

ساتیام این موضوع را دوباره (" .دارید ممکن نیست که اشتباه کنیدتا زمانی که نور خود را به خاطر

باشید ی که شما نور خود را به خاطر دارید زیرا که شما می توانید در بازاربله، تا زمان.)دتًاکید می کن

س ما باید چه چیزی را به فرزندانمان تًاکید کنیم؟ پ.ولی نور خود را فراموش کنید

  ٢٧/٦/٢٠١٠ .تو نور هستی، تو نور هستی :باید این را تًاکید کنیم که
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زمان تولد، ی کنیم، عالی است برای اینکه آنها دراین داستان وقتی که ما بچه هایمان را بزرگ مو 

  ١/٨/٢٠١٠. بازگردانیمبنابراین این تعهد ماست که آنها را به خانه. دور و منحرف شدند
  

  بچه ها آینده ما هستندبچه ها آینده ما هستند

گریه کردن ساتیام شروع به (.وقتی که من در مورد بچه ها حرف می زنم، از عمق قلبم حرف می زنم

بنابراین اگر شما می خواهید که  .هستندا آینده هستند و مادران ستون های آینده، زیرا آنه)می کند

هیچ چیزی در این . صحبت کنید، من دلم برای آنها می رودمرا به صحبت وا دارید، در مورد بچه ها

 با فکر می کنید چرا بابا به عنوان یک آواتار، هشتاد در صد وقتش را. نیستدنیا مهم تر از فرزندان ما

خواهم من تو را صحیح تغذیه: قلب مادر می گوید. این به خاطِر قلِب مادر است. گذراندبچه ها می

  ٢٧/٦/٢٠١٠ .کرد
  

  هدایت  کودکان مان در  بازگشت به خانههدایت  کودکان مان در  بازگشت به خانه

غذا دهیم ، این خیلی مهم و ضروری است که ما نه فقط در خانه به فرزندان مان"نداستا "با دانستن

که آنها به سوی  را برای آنها و همسرمان بوجود آوریم، بلکه مطمئن شویمو مکان گرم و زیبایی

آنها به دفعات مکرر در . آنهاستخانه فیزیکی آنها، خانه موقتی. رهنمون می شوند" هخان "رفتن به

بابا، یا به عنوان جستجوگران حقیقت و به عنوان ما به عنوان مریدان. چنین خانه هایی به سربرده اند

من به بچه ها . دارند، باید توجه بسیار زیادی به فرزندانمان کنیمی که عالقه به رهایی و آزادیکسان

چرا چنین است؟ برای . تا به بزرگساالن و همه این را در مورد من می دانندبیشتر توجه می کنم

اینجا  وقتشان را درآنها نمی خواهند.  بازگردانیم" هخان"ه به ما تکیه کرده که ما آنها را باینکه آنها

یاد بگیرند، آنها پس ببینید، در خانه هایی که کودکان اجازه ندارند صحبت کنند و یا. تلف کنند

   .این زندگی هستندآنها وظیفۀ عمده و یا اصلی ما در. همیشه در درجه دوم قرار دارند
  

  کودکان تان را تغذیه الهی کنیدکودکان تان را تغذیه الهی کنید

که او را گسترش و بیاموزید ولی آن چیزی را به او بیاموزیدوقتی کودک نیاز به یادگیری دارد، به ا

مورد چیزی به او هشدار حتی وقتی شما در. می دهد، نه آن چه که باعث محدود شدن او می شود

 .های خود را به او منتقل نکنیدمی دهید مطمئن شوید که به نحوی این کار را انجام دهید که ترس

بعد . د پیدا کنی تانراهنمایا هدایت ب راتاناول باید سکوت خود؟ تبهترین راه برخورد با آن چیس
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تو باید:  به آنها نگویید که . نه با زور بلکه با عمل. د بیاموزیتاناین را به بچه های کهدمطمئن شوی

شما یک . نشینندشما خودتان مدیتیشن کنید، آنها می آیند و کنار شما می. بنشینی و مدیتیشن کنی

هر شب باژان میخواندیم و وقتی من و شوهرم. شته باشید، آنها می آیند و کنار شما می نشینندآلتر دا

اینکه به ما ملحق شوند چرا که کس دیگری باژان میخواندیم، پسرانمان انتخاب دیگری نداشتند مگر

  .بگذراننددر خانه نبود که آنها وقتشان را با آن شخص

خویش را در این  و یا معنویت فرزندتان بدهید که او قبل از اینکه بدنشترین توجه خود را به روحانیتبی

این کار را بکنید، دیگر تمام وظیفه اگر شما بتوانید. زندگی رها کند به گونه ای درک از آنها داشته باشد

ه شاید والدین دیگری باشند ک. به بچه شما غذا بدهدچرا که هر کس می تواند. خود را انجام داده اید

بپذیرند و یا حتی بتوانند زندگی بهتری به او ارائه دهند و این نکته بتوانند کودک شما را به فرزندی

در مورد آن سخن راند بلکه این باید راه زندگی مان باشد، راهی که از طریق حق تقدم وایست که نباید

برای این است که او بسیار اگر پدری برای کودک، وقت ندارد . الویت والدین با کودک گفتگو می کند

این چه چیزی را به کودک بازگو می کند؟ این به کودک می گوید که پول از . استسرگرم پول در آوردن

اگر مادر بسیار سرگرم آشپزی در آشپزخانه است، این چه چیزی را  . مهمتر است" خانه "وجودکیفیت و

من خدمتکار کودک هستم ولی من راهنمای : کند؟ این به کودک بازگو می کند کهبه کودک بازگو می

  از طرف .چه کسی خدمتکار می خواهد؟ هر کسی می تواند یک خدمتکار استخدام کند. نیستمکودک

آنجایی که من بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا عاشق از"دیگر شما میتوانید به خودتان بگویید، 

 می دهد، من از طریق حق تقدم دادن به الویت های که به من آزادیکودکم هستم و در تایید آنچه

   ".به فرزندم بازگو خواهم کرد آن را،درست زندگی ام

 وقت "خانه "به مان، برای رفتنۀوقتی که فرزندانمان ما را می بینند که ما در میان روزهای پر مشغل

از .  این انتخاب را داشته باشمتوانممن هم می: گذاشته ایم، آنها ما را نظاره کرده و به خود می گویند

. بچه هایی که در حال حاضر به دنیا می آیند، بیشتر از ما می دانند .اینرو ما این راه را به آنها می آموزیم

 ما فقط به آنها یاد آوری می کنیم که زیاد درگیر. ما به آنها درس می دهیم را نخوریدگول این فکر که

  ٤/٤/٢٠١٠  .نشوندبازار 
  

است  ممکنرزندان ما این داستان را از سن جوانی بدانند، صرفنظر از اینکه در چه شرایطیاگر ف

آنچه . این خوب است هستم و"هک"م من می دان. من می فهمم: باشند، آنها به خودشان می گویند
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کودک می گیرد و ما همه این گیجی و اغتشاش را از یک. که من اآلن احساس می کنم خوب است

  ١٨/٤/٢٠١٠ .تیمکودک هس
  

دست به دست به کودکان دنیا  می کند و بعد شما می توانید آن رای کارهای شگفت انگیز داستان

بنابراین . دنیا در یک حالت خردمندانه تری باشددر این زماِن فعلی، کودکان نیاز به این دارند که. بدهید

  ٢٥/٤/٢٠١٠.  ا برای آنها تهیه کنیمکنیم تا بتوانیم آن ردر خود وقت صرف. ما باید عجله کنیم 
  

  تو نور هستی تو نور هستی 

 به این کار را می کنیم."  تو نور هستی:" وقتی که ما رل یا نقش والدین را داریم، به فرزندانمان می گوییم

خاطر اینکه می دانیم در هر لحظه ای ممکن است کودک، کیفیت ها و یا خصوصیات بازار را کسب 

بله تو در بازار هستی ولی از بازار : مواره به کودک یادآوری می کنیم کهکند و ما به عنوان مادر ه

  . نیستی، تو نور هستی

و سپس زمانی که کودک " نور در تو است"بابا می گوید که ما از همان ابتدا به کودک می گوییم 

 می کند و بعد روزی مادر رو به کودک".  تو در نور هستی: "پنج ساله است به او می گوییم" حدودا

این بر تاثیر بازار و شست و شوی مغزی که می تواند اتفاق بیافتد، پوزه ".  تو نور هستی: "و می گوید

  .بندی می گذارد

بنابراین نقش مادر به این سادگی نیست که فقط به کودک غذا بدهد و دائما به او بگوید که این کار 

بلکه نقش او این است که دائما یادآور کودک ) ویدرگیر در فعالیت های دنی ( .را بکن، آن کار را بکن

بله، تو اینجا هستی ولی بگذار به عنوان یک مادر به تو بگویم :  یعنی مانند اینکه به او بگوید .باشد

اگر   . این کار باعث می شود که کار راهنما بسیار آسان شود .و به این کار ادامه دهد" تو که هستی"

. برای کودک خود انجام دهید، سپس برای کودک شما، بقیه از اینجا می آیدشما بتوانید این کار را 

  .)ساتیام اشاره به قلب خود می کند(

قلب مادر بیش از حد به میاِن بازار رفته . و ما به عنوان قلب مادر الزم است این کار را انجام دهیم

  ١٠/٢٠١٠ /٣   .بود و حال قلب، دوباره به جای درست و مناسب بازگشته است

  
  از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  



١٣٨٩   ماه  دی  ر                                                                                                                                                                                                                                                                               ٧٢

  !!من تکان نمی خورممن تکان نمی خورم
  اما من تکان نمی خورم   ---بازار نمایش می دهد و محو می شود

   اما من تکان نمی خورم ---بازار مرا با ضربه  به میلیون قطعه خرد وشکسته تبدیل می کند

  .رصداترین رعد و تالش می کند تا دروغ بگوید و مرا فریب دهدبازارحقیقت نادرست خود را فریاد می زند مانند پ

  اما من تکان نمی خورم

  اما من تکان نمی خورم ---بازار به هر جائی که من می روم مرا دنبال می کند

  اما من تکان نمی خورم ---بازار التماس می کند که دست مرا بگیرد و مرا همراهی کند

  اما من تکان نمی خورم ---ی فکر کردن، دیدن و گفتن در انجا وجود داردبازار می گوید خیلی چیز ها برا

  بازار چهره خود را عوض می کند و تالش می کند تا با مهربانی و عطوفت خیالی  به من کلک  بزند

  اما من تکان نمی خورم

  رماما من تکان نمی خو ---بازارمرا فرا می خواند که به بیرون بیایم و بازی و تفریح  کنم

بازار به بهترین وجه مرا متقاعد می کند که به من بگوید که عشق به صورتی که من تصور می کردم  وجود 

  اما من تکان نمی خورم ---دارد، در دسترس است، به طور کامل در تمام مدت شبانه روز در خدمت و اماده و حاضر

  ست بدارم وبازار به من می گوید که من نمی دانم که چگونه معلم خود را دو

   در نتیجه  قادر نخواهم بود که خود را ازاد کنم

  اما من تکان نمی خورم ---او فریاد می زند که پیشرفت من به اندازه کافی سریع نیست

  :بلند گوی انجا با صدای بلند فریاد میزند 

  ی است که تو باهآش آشنا هستیمه چیزهایاما اینجا ه

  انیی است که تو می داینجا همه چیزهای

  این خاک و محدوده توست 

  "پس به کجا می روی؟"او از من می پرسد 

  اما من تکان نمی خورم

  مهم نیست که چه

  با این حال

  بدون در نظر گرفتن

  با وجود آن همه

  ....بیا و مرا بکش 

  باقی می ماند" خود"
  

  گل کوچک ساتیام
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  تعمق روي داستان تعمق روي داستان اهمیت اهمیت 

  

  
  

  در بازار و در راه برگشت به خانهدر بازار و در راه برگشت به خانهُرل داستان به عنوان راهنما ُرل داستان به عنوان راهنما 

بازگشت به خانه  اِت راهیا حیتمام داستان، عمر .  داستان، راه بازگشت به خانه استیتعمق کردن بر رو

  ١٥/٨/٢٠١٠.  آن  ما را در بازار و در راه بازگشت به خانه راهنمایی می کند،بنابراین. است

  

  الزم است؟الزم است؟" " خانهخانه""چه کارهایی برای بازگشت به چه کارهایی برای بازگشت به 

را تا آنجایی می برد این داستان شما .ه درون بروید و دریابید که راه بازگشت به خانه چه ها در برداردب

مانند همان . راه، خیمه ای بزنیدشما می توانید در هر کجای این. که خودتان بخواهید با آن بروید

  ٢٨/٣/٢٠١٠  . داشتیم"تخدا اس"ه صحبتی که چندی پیش دربار
  

   بر روی داستان وقت صرف کنید، همان مقدار بهره برداری میکنید بر روی داستان وقت صرف کنید، همان مقدار بهره برداری میکنیدهر چه در تعمقهر چه در تعمق

وضوح درک می کنید اگر عالقه شما در این داستان فقط برای پنج دقیقه است، شما برای پنج دقیقه آن را به

.آن گذاشته است، نخواهد بردو این شما را به آنجایی که شخص دیگری که زمان و عالقه بیشتری برای
شما آن را موشکافی می کند و سپس شما آن کنجکاوی. شما نوعی کنجکاوی به وجود می آوردپس عالقه 

.می فهمید و از این طریق، آن، داستان شما می شودرا دست اول از وجود خودتان دریافت می کنید و
آن را در موقعیت های مختلف می بینید، در بازارهای مختلف، فورا پس وقتی شما کسی را یا خودتان

 داستان که در درون خودتان آشکار شده بود، گوروی شما می شود، معلم شما می شودقسمت یا جنبه ای از

: خودمان بگوییمولی اگر ما آن را بشنویم و فقط به .همه چیز در آن، جای خود را پیدا می کندو بعد

 کنیم، آنوقت فقط به همان توجه ویا چون در این اتاق هستیم به آن"تآه، این بسیار شگفت انگیز اس"

    .کمترنه بیشتر و نه. میزان از آن برخوردار می شویم
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. برای شما چه داردین داستان را، اگر به آن عالقه دارید، بگیرید و آن را برای خودتان باز کنید و ببنیدا

ز آن، چه برای ببرید و ببینید ادرک من، درک شما نخواهد بود، بنابراین خوب است که آن را به درون

  ٢٨/٣/٢٠١٠.  اینگونه درک شما ابدی است. شما برمی خیزد و فاش میشود
  

دریچه ای از نور ما هرچه بیشتر بر روی این داستان تعمق کنیم، بیشتر قادر هستیم که برای فرزندانمان

  ٤/٤/٢٠١٠  .به خود حقیقی شان باشیم
  

اجازه بدهید که داستان شما را باز کنداجازه بدهید که داستان شما را باز کند

دیگر افراد در . خواهد رسیدین داستان را در بازار تعریف کنید، این یک داستان بچگانه و احمقانه به نظراگر شما ا

این یک داستانی است که بدون اینکه جواب بازار نیز حتی یک دقیقه هم صرف این داستان نمی کردند ولی

ریق آن یک دگرگونی یا تغییراتی را شما از ط. گشایش می دهدمشخصی به شما بدهد شما را باز کرده و به شما

ولی داستان، این کار را می کند، کارهای شگفت انگیز . چرا و نمی دانم چرا که نهمن نمی دانم. حس می کنید

  .کندمی

برده شده با غوطه ور شدن در داستان بوسیله جواب هایی که روی آن تعمق بیشتری شده و به درون

سپس . نامحدود استاز کردِن آن باشید، در می یابید که داستاناست، اگر شما مشتاق و خواهان ب

من . دانستید و یا نمی شناختیدداستان شما را به جاهایی می برد که شما قبال هرگز حقیقت آن را نمی

ای کاش این داستان زمانی که من . کار را می کندنمی دانم چگونه این کار را می کند ولی بهرحال، این

  ٢٥/٤/٢٠١٠  . بودشده ک بودم به من دادهیک دختر کوچ
  

  داستان را فراتر ببریدداستان را فراتر ببرید

هنوز من با این داستان از من برون آمد و من می توانستم بگویم که من از داستان بزرگتر هستم، ولی

 من گفتم مرا به هرکجا که می خواهی .داستان گریستم برای اینکه نگذاشتم که به یک ایده یا باور تبدیل شود

  .فرورفتن آن آماده اممن برای تجربه کردن آن و واقعا در عمق. ببر

چیزی است که اگر این. این داستان از آن داستان هایی نیست که من بتوانم آن را برای شما تضمین کنم

از آن غرق شوید، شما هنوز آنچه که شما هر چه که می دانید را کنار بگذارید و سعی کنید که در هر قسمتی

تا امروز، من گارانتی می کنم که هیچ یک از . نکرده ایدقا در آن فرو رفتن تجربه می کنید را تجربهبا عمی

مهم نیست که شما چه تجربیاتی داشته . به شما بگویم را تجربه نکرده ایدشما هنوز چیزی که من سعی دارم

کجا می دانم؟ را می گویم، و من ازحال من چرا االن این . داستان شما را به درجه واالتری می برداید، این

١٨/٤/٢٠١٠  .من می دانم زیرا که در قلِب قلب هایم من می دانم
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  تعمق روی داستان باعث افزایش درک و بردباری می شودتعمق روی داستان باعث افزایش درک و بردباری می شود

 اگر ما بر روی این داستان تعمق کنیم، داستانی که بدون ،مهم است بدانیم که ما همه خانه را ترک کرده ایم

شد، آنگاه در می یابیم که ما یک درک و بردباری عظیمی برای خود داریم و ه خود فاشهیچ دلیلی خود ب

ما انجام دهنده هستیم از ما گسسته می شود و بازگشِت ما به خانه، دست در دست راهنمااحساس اینکه

باشد یا در راه سکوپس هر گاه که ما این داستان را به یاد بیاوریم، چه در راه رفتن به سانفرانسی. آغاز می شود

  ١٤/٣/٢٠١٠.  بیاییمرفتن به هندوستان، باید روی آن تمرکز و سکون کنیم و سپس به خودمان
  

  این داستان نتیجه ای ندارداین داستان نتیجه ای ندارد

شود، درک خودمان شود، ما به نحو و روش خود، این داستان را موشکافی کرده تا اینکه نقاشی خودمان

نتیجه ای بدهیم، دیگر مقصود اصلی گم زیرا اگر ما به آن. یگشایش خودمان شود، بدون هیچ نتیجه گیر

این داستان را به . آن را با خود به خانه ببرید. . . داستاناین است. هیچ نتیجه ای در کار نیست. شده است

  ١٤/٣/٢٠١٠  .ببرید و ببینید که یک چنین داستان کوچکی برای شما چه می تواند بکندبه خانه. خانه ببرید
  

     بی انتهاست بی انتهاستق داستانق داستانعمعم

حاضرید با آن پیش بروید؟ یا اینکه پس از مدتی شما تا چه اندازه. عمِق این داستان، بی انتهاست

 کم کم "هخان"ۀ  را ترک کردیم و خاطر"هخان"ه هماننِد آن زمان ک . که محو و کم رنگ شودمی گذارید

خودمان افتخار کنیم، بلکه برای اینکه د بهما نه تنها برای تحمل و زنده ماندن در بازار بای. محو شد

من خوشحالم که هرکدام از شما به . خودمان سربلند باشیمخواهاِن بازگشِت به خانه هستیم نیز باید از

داشتید که ببینید این داستان چه گنجینه ایست و عالقه مندید که آن را تازه و  کافی درک این راۀانداز

  )٤/٤/٢٠١٠بالگ (. به خود نگاهداریدنزدیک
  

از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  

  

  

  

O   این . یک ذهن زمانی پاک و خالص است که موجودیتش از طریق قلب باشد؛ ذهن پاک موجودیت مستقل ندارد

  ٢٠١٠  یکشنبه عصر، ریتریت سفره قلب مادر، رینو .معنی خود شناسی است
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روش تعمق بر روي داستانروش تعمق بر روي داستان

  یری موارد استثنائی از داستانگتمایل به یاد

آن را ر روزمن ه. پیشنهاد من این است که هر کسی این داستان را همانگونه که مطرح شد بخواند

نهایت استفاده را برد، کاری برای اینکه بتوان از این داستان. بر روی این داستان تعمق کنید. می خوانم

ما باید تا آنجا که ممکن است  جعبه قرار دادکه نباید انجام داد این است که آن را در چهار چوب یک

ز و نو از آن بیاموزیم با اینکه قصه ایست فوق العاده شگفت انگیآزادانه، خواهان این باشیم که چیزی

اگر دلیل و برهان های ذهن، شما را در خواندن این قصه همراهی کنند، شما ،عادیبسیار ساده و

سعی کنید که آن اگر شما به صورت معمولی و متداول به آن فکر کنید و یا. دوباره به بازار بازگشته اید

و تحلیل می کنیم، تجزیه و ونه که هر مشکل و معمایی را تجزیهرا به صورت معمولی و متداول، همانگ

داستان جایی برای تفکر و تعمق عادی و معمولی در این .تحلیل کنید، شما دوباره به بازار برگشته اید

و زمانی که از دهان من گفته می شد، من می توانستم در عمق آن عظمت بسیاری وجود دارد. نیست

ما با این داستان به صورت یک داستان معمولی مواجه شویم و رفتار نابراین اگرب وسعت آن را ببینم

 و هر آنچه که بعد از آن  .، واقعا باعث خجالت است"ودکی خانه را ترک کردک: "کنیم، بدینگونه که

اینک اگر و افتاد، آنوقت این همان نحوه و روشی است که ما با فرزندان خودمان رفتار میکنیماتفاق

توانیم به آن نگاه کنیم که ما چگونه می  مه چیز همانطور که بود و گفته شد اتفاق افتاد، آنوقت چه؟ه

برای فرزندان خودمان، درک برای پدر و و درک. به ما آزادی بسیار، تسکین و درک برای یکدیگر بدهد

  ٢١/٣/٢٠١٠. خداوندمادر خودمان، درک برای بازار و درک برای
  

  باور ودرک یا   کوتاه وهای پاسخفقدان

  :مزایای تعمق کردن بر روی داستان

من برای آنهایی که روی آن مدیتیشن .  زندگی است"داستاِن " ما بر روی داستان تعمق کردیم زیرا که

بینم و این واقعا شگفت انگیز است که چگونه این داستان، ضمیر آگاهی کرده اند، عمق بیشتری را می

شما فقط با . از دختر و پسرهای جوان تا مسن ترین اشخاص در گروه ما. ددهمردم را گسترش می

این داستان شروع می کنید و کم کم هر چه که بیشتر به عمق آن میرویم، تمامی لمس کردن سطح
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 من بسیار خوشحالم که مسئول جلسه ما این هفته چنین سوال. درک ما گشوده و باز می شوددنیا در

کجاست؟"خانه" این سوال که آیا بازار در درون ما یا بیرون از ماست و .عمیقی را مطرح کرد

. میانُبر هستنددر پاسخ به سوال او، تعدادی از شما فقط جواب های مختلفی دادید که در واقع

ندارد و یا من هرگز متولد نشدم،  هیچ دوگانگی وجود"هخان"بعضی از جواب های شما این بود که در

وقتی که ما این سواالت عمیق را اینگونه جواب . دود به هیچ باور و یا ایده ای نیستمبنابراین من مح

 ، از تجربه واقعی آن، همراه با منفعت هایی که دارد،روی آنمی دهیم، ما خود را با بستن درها به

مسئول جلسه می کند دقیقا همان روشی است که تعمق کردن باید کاری که. محروم می کنیم

من هرگز متولد نشدم و هرگز نمی میرم را می توانید تا آخر : عقایدی مانندباورها و. شودانجام 

ولی شما باید تمام قسمت های مختلف این داستان را . هیچ گسترشی تا قبر ببریدعمرتان بدون

تا جایی که دیگر مطلقا جوابی ندارید و در هیبت هستید و در آن هیبت، گشایش وجودبشکافید

شما  تا موقعی که شما یک جواب سریع دارید، شما فقط به همان جواب سریع قانع هستید و.دارد

برای شما در درون داستان با جنبه های مختلفش غرق نشده اید و دیگر هیچ تجربه ای بعد از آن

من بهترین : گوییدیک جواب سریع دادن مثل این می ماند که شما به خودتان می. نخواهد داشت

.ه می توانستم بگویم را گفتم، حال به حرکت ادامه دهیمچیزی ک

 او "؟خانه کجاست "او سواالتی می کند از قبیل. مسئول جلسه ما کار خود را بسیار زیبا انجام می دهد

برای اینکه این همان چیزی . "تاسخانه در درون"هم می تواند در جواب این سوال به خودش بگوید که 

برود و دوباره به بازی کردن در بازی های بازار و بسیار هم معنی می دهد و سپساست که بابا می گوید 

آیا بازار در درون ماست یا بازار در بیرون ماست؟ ": او به خود می گوید.بپردازد ولی او این کار را نمی کند

ل جریان رااین همان زمانی است که اص. "فهمم ولی هنوز از این داستان در هیبت هستممن واقعا نمی

گذاریم و حتی تجربه می کنیم، همان زمانی که ما تمام دانش ها و باورهای دنیایی مان را کنار می

  ١٨/١٠/٢٠١٠  .بدست آوریمتجربیات آن را نیز رها می کنیم تا بتوانیم به جای آن، آگاهی آن را
  

  اجازه دهید داستان شما را گیج کند

درون ما زندگی نمی کند، ما فقط آن حی از حقیقت داریم ولی آن درما یک باور بسیار بسیار روشن و واض

من می دانم این  "باشید، آن را در یک جعبه نگذارید و بگویید گیج"نداستا"بنابراین در مورد . را باور داریم

مانند مسئول جلسه ما، با آن گیج باشید، از خود سواالتی از این . راضی باشید که با آن جواب"تچیس
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کجاست؟ این همان آیا من به درون آن بپرم، یا به درون آن نپرم؟ آیا من کشف کنم که خانه: بپرسیدبیلق

.سریع رفتنچیز مورد نیازی است که با آن، آگاهی تجربه می شود، ماورای یک جواب

  "ت؟خانه کجاس"شخصی می پرسد که 

قط همگی را تشویق می کنم که کجا نیست، من فمن نمی گویم حانه کجاست یا: ساتیام می گوید

: اگر شما به خودتان بگویید که. کجاست نداشته باشیدیک باور و ایده مشخصی در مورد اینکه خانه

واقعا از کجا می دانید که خانه مطمئنا در درون است؟ ولی وقتی که خانه باید در درون باشد، شما

استان در هیبت و حیرت هستید و به وقتی که شما کنجکاو هستید و از دشما مطمئن نیستید و

گوش کن، این داستان مرا کنجکاو می کند، آن زماِن آغاز بی انتها و نامحدود :خودتان می گویید

شما تا. اگر آن را با یک جمله یا جواب سریع مسدود کنید، شما آن را از دست داده ایدولی. است

    ....جربه از آن داشته باشیدآخر عمر با آن یک جمله مانده اید بدون اینکه یک ت

که ما اولین هفته ای. در چشم سوم من، همین جا و در همین اتاق. داستان در پیشانی من خلق شداین

تقصیر پدر و مادر در اینجا دور هم جمع شدیم و بعد از اینکه شخصی در گروه ما گفت که احتماال این

بعد من نفوذ عمیق تری از داستان را  هفته.کردیمما از آنجا شروع .  شدبود که کودک منحرف و دور

 وجود دارد و با آن قانع "کی"مان بگوییم که فقط به جای اینکه از طریق تمرینات و مطالعات. دیدم

من به .  را به حال خود بگذارید"کی "این داستان کاوش کنید و ایدۀباشیم، به کودکستان برگردید و در

آیا من بزرگتر هستم یا داستان از من بزرگتر است؟ و لی . از طریق من آمدداستان کودکستان برگشتم و

: گفتمتجربۀ من بواسطه این مسیر همه چیز را می داند ولی من به آن. هنوز مشغول کاوش هستممن

. در آن پیدا کنمتو پشت در بمان، من به داخل داستان می روم تا ببینم چه چیز بیشتری می توانم

بنابراین به راه خود :) می گویدجا خطاب به مسئول جلسه ما و نحوه برخورد آن با داستانساتیام این(

گیج و معصوم . ترین نحوۀ برخورد با این داستان است ادامه بده، نحوه برخورد تو، ناب ترین و معصومانه

رون ی داستان بوقتی که. در نحوه برخوردت با داستان، بچگانه باش .من نمی دانم: باش و به خودت بگو

من فکر می کنم یکی از . شدم و بسیار خوشحالم که شاگرد این داستان هستمآمد، من بسیار شوکه

من نمی دانم، ولی بگذار کشف ":ما می توانیم با آن به داستان نگاه کنیم این است کهنحوه هایی که

  .سپس شما آن را به سکوت ببرید. "مکن
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چیز دیگر در باره چیزهاییکه برای شما معما بوده که چرا  در زندگی موقعی که درون تان باز شد، صد 

  ١٨/٤/٢٠١٠  .ترش  برای تان واضح و روشن خواهد شد با آن شکوفایی و گستان اینگونه بوده
  

  عمیقتر و عمیقتر بروید

 به آنچه که با آن صرفًا. هستندی مختلفیزهای مختلف مستلزم چیتعمق کردن ها در زمان ها

ن بدن را گرفتم تا یمن ا": دی گویادتان باشد که بابا می.دیق تر برویعم. دی نشوید راضی دارییآشنا

  . شوندین را متوجه نمی و مردم ا"،دی که هستقتًایحقم کهیبه شما بگو

 ك بار به داستانین است که اگر ما فقط ی دهد ایراه بازگشت به خانه را نشان مك مثال خوب کهی

ك مبحث ی یذکاوت کافایل نداشتِن حوصله، صبر و یم و به دلی کردیآن را رها مم و ی کردینگاه م

  ١٥/٨/٢٠١٠ .م، داستان گم شده بودی کردی متفاوت را مطرح مکامًال

  

  از صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رینو

  

  

  

  

  Oبتوانید روی جزئیات آن  بیشترشما هرچه. چیزهایی که بسیار غیر قابل لمس و لطیف هستند، خالصۀ حقیقت هستند

پس شما . درست بگیرید ولی آن به نحوی از هم می پاشدشما می خواهید آن را در. دقت کنید، بیشتر مانند ژله می شود

خود مو شکافی کنید، آنگاه چیزی در درون شما شروع به باز شدن می کند و آن را ماورای باید این داستان را با بینش درون

  ٢٥/٤/٢٠١٠مرکز سای بابا در رینو   .یح می کندتشر کلمات
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  داستان و منداستان و من

ه خاصی با آن برقرارکرده استان پر ارزش داریم، من نیز رابطهمانطور که همه ما  یک ارتباط شخصی با این د

این  به من . این داستان بسیار ظریف و ساده است و در عین حال مانند دریای بی انتها عمیق می باشد. ام

من هیچ کس نیستم و  . من است این داستان دوست و خانواده . رامش  می دهد و با من صحبت می کندآ

نمی دانم چرا من تصمیم به ترک خانه . هیچ چیز هم نمی دانم اما می دانم که این داستان، حکایت من است

ز خانه  دور شدم و به عمق بازار گرفتم و به این زندگی خیالی پا نهادم؟ مانند بسیاری از کودکان، بیش از حد ا

من باور کرده بودم  که تمام درد ها و رنج ها واقعیت های من بودند و فکر می کردم طریقی که . رانده شدم

معتقد بودم که ذهن من فرمانده من است و همچنین با استفاده از ذهنم ! زندگی می کردم واقعا همان هستم

  .با خدا ارتباط برقرار می کردم

 قبیل  غم و غصه؛ خشم  خصوصیات بسیاری  داشتم که از آنها متنفر بودم، خصوصیاتی از در زندگیمن 

هر کاری که می کردم، هر سعی و کوششی که  .   که هرگز نمی توانستم از انها خالص  شومو عصبانیت

مرا رها می کردم و یا با افراد  مختلف از طبقات گوناگون  صحبت می کردم ولی هنوز آن خصوصیات 

کاسب ها وبازرگانان  در بازار جزیی از  خانواده من شده بودند زیرا که خانواده بدنی من .  نمی کردند

من نمی دانم چگونه ولی نام راهنمای خود را . بسیار دور از من ودر عمق بازار سرگردان و  گم شده بودند

بعد از شنیدن نام راهنمایم، من . یدماز طریق مادر یکی از دوستانم  که  عشق عمیقی برایش داشتم شن

اولین ! بالفاصله به درون کشیده شدم و جنبش عجیبی در قلب خود احساس کردم، اما نمی دانستم چرا

آیا او غذا می خورد؟ آیا او می خوابد؟ که دوست ... سوال من در مورد این خانم  مقدس این بود که

من برای دیدن او بسیار مشتاق بودم و یا حتی ! ی خوابدبله، او می خورد و همچنین م: عزیزم جواب داد
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به هرحال، به نحوی به من قولی داده شده  که در یک فرصت مناسب  تماس با . برای  شنیدن صدای او

.او صورت خواهد گرفت

در آنروز  من در شرایط بسیار . من  روزی که تلفنی با ساتیام  صحبت کردم را هرگز فراموش نخواهم کرد

روزی دوستم تلفنی به من خبر داد که آماده شوم چون .  وغیر قابل تصوری بودم، دلخسته از این دنیابد

من بی صبرانه  منتظر تلفن او بودم، تا اینکه زنگ تلفن به . قرار است ساتیام  به زودی با ما تماس  بگیرد

 سینه ام شنیده می شد؛ مالیم جواب تلفن را دادم، همانطور که صدای تپش قلبم در خارج از. صدا در آمد

به ایشان گفتم، من نمی دانم از کجا باید شروع کنم یا واقعا چه  . ترین و لطیفترین صدا درعمرم را شنیدم

." هر چیزی که می خواهی بگوئی بگو؛ از هرجایی که می خواهی شروع کنی شروع کن: " بگویم؟ او گفت 

 و هق هق کنان تمام سفره دلم را بیرون ریختم و تمام من نمی توانستم جلوی اشکهای خودم را بگیرم

نمیدانم چرا با بیرون . ماجرای خودم را هر چه که می دانستم از زمانی که من بخاطر می آوردم به او  گفتم

پس از .  ریختن آنها  احساس راحتی می کردم و از بیان و بحث هیچ مطلبی با او خجالت نمی کشیدم

همه چیز برای : " ای من که به نظر می امد تا ابد طول کشید، او به سادگی گفت گوش دادن به داستان ه

هر کس می توانست این  لغات  ساده ." تو درست می شود  و ما به زودی  همدیگر را مالقات خواهیم کرد 

را  به من بگوید  و من هنوز احساس پوچی می کردم، اما قدرت پشت کلمات  ساتیام فورا چشمان مرا 

  ....و بدین ترتیب سفر من با راهنمایم آغاز شد . شک کرد وعطش مرا برای مدتی فروکش کردخ

در ابتدا، من مرتب خود را با خواندن درسها  و دیدن  ویدئوهای ساتیام  مشغول می کردم اما  بزودی متوجه 

، توقف کردن افکارکردم، بنابراین، شروع به تمرین درسها  . شدم که  در زندگی ام تعادل  بیشتری الزم دارم

من نهایت سعی خود را می کردم که این درسها را  .  فقط بودن و یا رها کردن، عتماد به قول خداوندا

. پستی و بلندی های بسیاری بر سر راهم قرار می گرفتند. درزندگی روزمره خودم ادغام کنم و به کار ببرم

. ، البته   خدا را شکر می کنم  برای تمام و هریک از آنهامدام  به زمین می خوردم و خود را مجروح می کردم

تا حقیقت  آن ثابت  اعتماد کن"یکی از مهم ترین آموزش ها یی که در شروع این راه زندگی مرا تغییر داد  

هم . این حقیقت  به من  احساس خوبی میداد و هیچ جایی برای شکست باقی نمی گذاشت. بود!"  شود

کنید  بدون " اعتماد"م برای این تعالیم  شهادت می دهد، که اگر شما به راهنمای خود  اکنون هر سلول بدن

سفر بازگشت من به خانه تا بحال  مشکل ترین و پیچیده ترین ! شک حقیقت آن به شما اثبات خواهد شد

ای خود رارها در حال حاضر  دیگر امکان اینکه دست راهنم"گاهی  اوقات ذهنم با تکرار اینکه . سفر بوده است

نگیز  اشگفت. مرا فریب می دهد  و ناگهان بهمن عظیمی می آید و مرا زنده به گور میکند."  کنی وجود ندارد

است  که هر موقع که به زمین می خورم، با تمرین کردن درسها  قادر هستم  بدون هیچ درد و یا مشکلی  

  دوگانگی ها را محو می کند و  اجازۀ حمِل بار و راهنمای من مانند یک پاک کن جادویی. روی پاهایم بایستم

راهنمای من  در زمان حملۀ بهمن هرگز  از من دور نیست، بلکه او از هر . توشه در راه خانه به ما نمی دهد

همانطور .  باشدزمان دیگری به من نزدیکتر است، فقط اگر مطیع و تسلیم او باشم و قلبم برای هدایت او باز 

این فقط توجه من است  که یر روی بازار متمرکز ." خدا نه دور و نه مجزا از شما است "وید،که بابا می گ
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گاهی حتی ممکن است بعضی از . ،که درواقع هیچ تفاوتی با راهنمای من ندارد" خود"میشود و یا بر 

  حتی قویتر از خصوصیات نامناسب ام که  سالها ی سال از آنها بیزاربوده ام برای انتقام جویی ظاهر شوند،

  ."این نیز بگذرد: "همانطور که ساتیام می گوید . گذشته؛ اما انهم می گذرد

این ... شروینی که قبال بودم،  هرگز مِن حقیقی نبود: راهنمای من می گوید این است/چیزی که قلب من

  .می ریزد"   تو"مِن واقعی است که الیه هایش در مقابل 

این بزرگترین هدیه ای . ت،  عشق و یگانه بینی که در قلبم تجلی شده را بیان کنمای کاش من قادربودم با  کلما

بنظر می رسید  هنگامی  که راهنمای خود را پیدا کرده .  بود که ازیک غنچه گل کوچک در من شکوفا شد

ه نزدیک بودم می توانستم عشق و اشتیاق او را نسبت به خودم احساس کنم،  به همان اندازه  که من مشتاق ب

بود که من نمی توانستم در برابر آن " او"مثل اینکه نیروئی درحال کشیدن من به سوی . شدن به او بودم

این عشق ناجی من بوده است و من . مقاومت کنم، بدون توجه به آنچه  که در بازار  به من ظاهر می شود

 و یا ون داشتن عشق مقدس اودگی کردن بددر حال حاضر، حتی تصور زن. همه چیز را مدیون آن هستم

در این زمان مشکل است . بدون دست اطمینان بخش راهنمایم در دستانم برایم غیر ممکن و سخت است

مشکل است، انرژی عظیمی عدم تصور وجود چنین .  موجود نباشندتصور شود که این ابعاد معجزه آسا در دنیا

حال، به آرامی می نشینم و دستم را محکم در !  داردیم  است که همه جا را در برچون این  انرژی چنان عظ

به آرامی می نشینم با قلبی تسلیم شده به او، . دستان راهنمایم می گذارم، بدون توجه به اینکه کجا هستم

تمام آنچه که  می توانم بگویم، این . بدون اهمیت دادن به دنیا و این که این  سفر مرا  به کجا خواهد کشاند

: همانطور که بابا می گوید .  من با تمام بزرگی اش  گواهی می دهد که او مالک  به حق استاست که قلب

  !عشق به دنبال پاداش نیست، بلکه عشق خود پاداش آن است"

ساتیام من، چگونه می توانم از شما تشکر کنم برای باز کردن در ملکوتی ات،  و دوست داشتن من به گونه 

با چه . کش را دوست دارد؟ ممنون هستم برای اینکه هرگز مرا تنها نگذاشتیای که یک مادر واقعی  کود

زبانی می توانم از شما تشکر کنم برای انتخاب چنین سرباز  خوب خداوند که وسیلۀالهی باشد  در راه من 

  .امیدوارم ما همه چنین وسیلۀ الهی برای همدیگر در یگانگی باشیم! به شما

  

  تواضع شما هستمبا عشق ، تا ابد سرباز م

  لبخند زیبای شما، گوپیه کوچک  و دختر شما  تا ابد

  

  

  

  

O   اینها چیزهایی   آن راه کجا و آن بازار کجاست؟  والدین که هستند؟  آن کودک کیست؟ آن راهنما کیست؟

 یی را خواهیدشد که با این کار چه چیزهاهستند که ما با خودمان روی آنها تعمق می کنیم و شما باورتان نخواهد

   )ساتیام در مرکز سای بابا در رینو.  (گرفت
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  شرح و تفسیر ساتیام درباره داستانشرح و تفسیر ساتیام درباره داستان

  

  
  

ما . اصل درصلح یا آناندا زندگی می کردیمخیلی مهم است بدانیم که ما در. این واقعا داستان زندگی است

:داستان می گوید این استاولین چیزی که ) شادی جاودانحقیقت، آگاهی،( بودیم “آناندا،چیت،سات”
  

  ".خانه بسیار راحت با پدر و مادر بی نظیری زندگی می کردیدفقط تصور کنید که در یك"

  

.پس چیزی که این به شما می گوید این است که شما سات، چیت، آناندا هستید . اینها همه سمبلیك هستند
  

با این  …ایتان فراهم بوده و غیرههمیشه غذای شما برایتان مهیا بوده است، مدرسه بردر خانه"

. راحتی را فراهم کرده بود منحرف و دور شدیدحال یك روز شما از این خانه که برایتان هر نوع

  ".که شما منحرف و دور شدیداین واقعا تقصیر شما نبود، فقط این بود

  

ما مرتبا خودمان  چند نفر ازاین یك نکته بسیار بزرگ داستان است، زیرا  .این ها همه سمبلیك هستنددوباره

.آن هیچ حقیقتی وجود نداردرا قضاوت می کنیم؟ و این یك نوع هیپنوتیزم کامال کیهانی است که در
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نتوانستید راه بازگشت خود را به خانه پیدا فقط همین بود، شما منحرف و دور شدید و دیگر"

.های مختلف هستندناگون سمبل زندگیبازارهای گو ."درآوردیدکنید و سر از بازارهای گوناگون
  

ر شما نبوده است، اما یتقصد که منحرف و دور شدن شمای ببرین موضوع پید به این شما بایبنابرا

 که ی افتاد؟ زمانیبود؟ چه اتفاق عوض شد آن چهیزیز چه بود؟ اگر چی عوض شد آن چیزیاگر چ

  ود؟ب در حال رخ دادنید چه اتفاقاتیشما منحرف و دور شد
  

آنجا که بازرگانان مختلف کاالهای خود را داد و ستد ، شما از بازار های گوناگون سر در آوردید"

کاسبی خود را انجام می دادند، باعث شد که شما بسیار زیرك شوید و هر کاری که ازمی کردند و

  ."دستتان بر می آید را برای زنده ماندن خود شخصا انجام دهید

  

 و تنها ابزاری که ت دادید و کم کم زمخت و سخت شدیدرد خود را از دسِخما بدین معنی که ش

 .که از ذهن و از بدن خود مراقبت کنید تا مطمئن شوید که آنها را از دست نمی دهیدداشتید این بود

  .چیز دیگری نمی دانستیدشما
  

ا برای زنده ماندن خود دستتان بر می آمد ربه این دلیل شما بسیار زیرك شدید و هر کاری که از"

  ."دشخصا انجام دادی

  

ا خواهر و برادر داشته یست ما چه تعداد پدر و مادر یز هست که مهم نینتین واقعین سمبل ایا 

  .می خودمان هستی پایا رویحال ما اغلب در دننیم، با ایباش
  

 مدتی شما فقط  و بعد اززندگی کردن دیگری را بلد نبودیدو این سخت تر وسخت تر شد و شما"

  ."استاین زندگی من: به خود گفتید

  

 یبیا آسیلطمه نین بزرگترید و ای خود را قبول کردید، شما زندگیت خود را قبول کردیشما وضع

  .می کنیمن درد مزمن عادتیم و به ای شوی حس میوندد، ما بی پیاست که به وقوع م
  

  .خسته شده اید اید و از جنگیدن بسیارسپس یك روز شما آنجا در گوشه ای از بازار نشسته"

  “.شما از اینکه برای لقمه نانی بجنگید خسته شده اید
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ت یشان اهمیل آنها آنقدر برایگر هستند که تحصیا در ممالك دیران، در هندوستان یاچقدر بچه در

آنها نیلد شوند و اگر وایآنها عاشق م.  زنندی میرند، دست به خودکشیکه اگر نمرات خوب نگدارد

 است که یاعتقادستمین به خاطر سیا.  کشندی آنها را به هم بزنند آنها خودشان را می عشقۀرابط

  .شه دوانده استیدر ما ر
  

  " ؟آیا شما فالن شخص نیستید: پرسدو سپس مردی به طرف شما می آید و می"

  

ن رضایت بخش هیچ چیز برای م: کهبه محض این که این جنبش.  این مرد سمبل درون است

 که من که هستم؟ من از کجا آمده ام؟نیست صورت می گیرد شما شروع می کنید به پرسیدن این

این گورو به شما : کتابی بخوانید که می گویددر زندگی من چه خبر است؟ یا این که می توانید

ب بابا را خواندم انجام دهید، این در مورد من وقتی که کتامی گوید که باید این کار یا آن کار را

  .صدق می کند
  

  "؟کدام خانه ":دیی گوی شما به او م ."تمن می دانم خانه تو کجاس" :دیگوی وسپس گورو م

  

  .میحد گم هستنی ما تا ا

  ." نشان خواهم دادفقط مرا دنبال کن من خانه ات را به تو ": دی گویآن مرد به شما م

  

کلمات . اندازیکار ب مرا بهیدرس ها: ن است کهی ا اشیست؟ معنی چ“فقط مرا دنبال کن”ن ی ا

ن کلمات ید، فقط ایهمراه دار با خود بهین قدم در خودشناسی هستند که شما تا آخریگورو کلمات

آنها . سارگاداتا ماهاراج گفتیکه نیزی، همان چیگریچ کالم دی شما ساخته شده اند نه هیبرا

 یکلمات. نمی گزی می آن ها سکنی ام بر رویزندگ دریگریز دیش از هر چی هستند که من بیکلمات

   .استما به من گفتهیکه بابا مستق
  

  ".راه بازگشت به خانه اصال آسان تراز راه ترك کردن خانه نیست"

  

را که کل یارند زی که هوشی کسانی مردمان تنبل آسان تر است اما برایبرا. ستیتر ن مطمئنا آسان

خواهند یستند، آنها می قانع ن"خدا را دوست داشتن"آنها فقط به . ستی ن خواهند آسان تریرا مآن
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د یده ایا شنیآ. دیآی و کمال روح مین از پختگیستند و ای نیی شوند و خواهان جدایکیکه با خدا 

ست، ی نیر کسید تقصیندار دارد؟ اگر شما آن احساس رایریفالن شخص روح پ: ندی گویکه مردم م

  .د داشتیس را خواهن احسایك روز ای
  

برای راهنمایی که شما را در راه بازگشت به خانه هدایت می کند قابل هیچ یك از کارهای شما"

  ."تقبول نیس

  

خلقی ها و متوجه شده اید وقتی که شما به طور جدی در این راه هستید دیگر هیچ یك از ناله ها، بد آیا

کار نمی کند؟ حتی حل می کردید جواب نمی دهد وراه هایی که شما از طریق آن مسایل را سرسری 

می خواهد اطاعت، تمرین و تنها چیزی که راهنما. زندگی تان را بیش از پیش به بدبختی می کشاند

خانه را می پذیرد؟ شما و گوروی شما زیرا بدون اینها آیا کسی مسئولیت بازگشت به. خلوص نیت است

  .ویدهر دو به تنهایی به راه خودتان می ر
  

نو راهنما باید بسیاری از چیزها را از. ما در سراسر این سفر تغییر شکل فراوان داده استرفتار"

  ."به شما یاد می داد قبل از اینکه شما بتوانید به خانه بازگردید

 گورو خاص است یدرس ها. ستندیار خاص هستند، آنها به سبك درس دادن نیبس گورویدرس ها

ست بلکهین واقعا درس دادن نی برد، بنابراین میقتا از بید را حقیاد گرفته ایشما که را هر آنچهیز

 رحمانه یباریوا است، بسی که شکل مونث شیا مادر کالیوا ین هندو که شییك انهدام است مانند آی

  . بردیان می را از مینادان

 که یزی آموزد و چی میاری بسیزهاید به شما چیبرسنکه شما به خانهی راهنما قبل از ا،نیبنابرا

توقف کن، رها کن، دنبال کن، اطاعت کن، به درون برو و امثال  :ن است کهی آموزد ایواقعا به شما م

  .د در واقع درس ندادن استیها را در کنار هم بگذارنیو اگر شما همه ا. آن
  

ا دیگر قادر به شناسایی خانه بازگردید ، به این دلیل که والدین شمقبل از اینکه شما بتوانید به"

  ..."دخود نبودند مگر اینکه در شما دگرگونی و باز سازی بوجود می آمشما به عنوان کودك

 تواند بازار رایا مبدا نمیا مبدا هستند همانطور که من قبال گفته ام منشا یمنشا پدر و مادر سمبل

 کرد شما ییشناسان که بتوانی این برایابنابر.  کندیی تواند مبدا را شناسای کند و بازار نمییشناسا
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ا ی، )داننده خدا، خداست( است داننده برهمن، برهمن: به گفته بابا. دیا جنس باشیك جوهر ید از یبا

من و : ت گفته شده استیحیدر مس .خود را شناختن خدا را شناختن است: ندی گویدر اسالم م

   .می هستیکیپدرم 
  

در راه زنده ماندن و بقا گم گشت و فراموش نحرف و دور شد واین تقصیر کیست که کودك م"

  "؟کرد که مکانی در انتظار اوست
  

  .  موضوعی اصلید معمای است و شایمهماریبسنکته ن ی ا
  

  “.در سفر بازگشت به خانه اتفاقات زیادی بین شما و راهنما می افتد”

به میزان تمایل . می تواند پیش برودبه میزان تمایل کودک، راهنما  آنچه که رخ می دهد چیست؟

اگر شما مقاومت نشان دهید، جایی برای نفوذ یا   .کودک، راهنما می تواند وارد شود و به درون بیاید

راهنما در درون شماست، شما نباید همیشه به او به عنوان کسی که . رخنه کردن راهنما وجود ندارد

  .بیرون از شماست نگاه کنید
  

ه راهنما دست شما را در دست والدینتان می گذارد، انگار مانند این بوده است که در آن زمان ک”

  “.شما هرگز خانه را ترک نکرده اید
  

 هستید، وقتی که والدین، کودک را “که”هنگامی که شما بشناسید و یا تشخیص دهید که 

لیک است؛ این برای شناخت، در مورد والدین در اینجا سمب. بشناسند، شما برای همیشه خانه هستید

  . نبوده اند و اینکه حقیقت همیشه آنجا بوده است“که”بدن و ذهن است که تشخیص دهند 
  

  “....و مثل این بود که انگار هرگز فاصله ای وجود نداشته است”

  

 چه اندازه است؟  اکنون والدین می توانند “خود” و “خود”البته، هرگز فاصله ای نبوده است، فاصله بین 

 و شما یکدیگر را می شناختید.  ذهن تشخیص داد که، فقط خداستدر واقع!  بله! بله. را بشناسندشما 

دروغ ها از میان رفتند؛ دیگر دروغی در کار نبود، خودخواهی از میان رفت؛ هیچ . یکی شدید

  .ی جدا از خدا نبود و آنگاه شما در خانه نشستید، خوش و خرم برای همیشه“خود”
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  ت به خانهت به خانهدر راه بازگشدر راه بازگش
  

ساتیام اشاره به .(بنابراین در رابطه با راهنما و بازگشت کودک به خانه، گاهی اوقات راهنما اینجاست

بعضی وقت ها . و خودش را به صورت بصیرت یا بینش درون نشان می دهد) قلب خود می کند

ما در حال و وقتی که ش  .راهنما بیرون از شماست، با این حال هر دو یکی و همان یک هستند

و . بازگشت به خانه هستید، هر چه کمتر مقاومت و سختی نشان دهید، سریع تر به خانه می رسید

 “خانه”شما .  بودید“که”شما شناختید که  چه کسی، چه کسی را شناخت و تشخیص داد؟ 

  .“من آن هستم که من هستم”؛ “من خدا هستم”و سپس می توانید بنشینید و بدانید که . هستید

و وقتی که کودک خانه  . ، بازار“من بدن هستم”: تی کودک متولد می شود، آن نمادی است ازوق

  .“من هستم” به “من بدن هستم”بنابراین این یک سفری است از . “من هستم”است، این است که 
  

  پس خانه، آن کسی است که شما واقعا هستید؟: سوال

س را بعد از تولدتان می کشید و خانه، اولین نفسی بازار زمانی است که شما اولین نف. بله: ساتیام

  . است که شما به دلیل یا به عنوان بودن در خانه می کشید
  

چ وجه کل ین به هیا.  خراشانمین داستان را مید که من فقط سطح ایشما بدان خواهم همهیم

دا یامه پ ادیا هفت ماهی شش ی بر شما رخ دهد و برای کوچکی گشودگی وقتیولستیداستان ن

  . خواهد بردیق تریشما را به تعمق عمکند آنوقت

  واز صحبتهای ساتیام درمرکز سای بابا در رین

١٠/٣/٢٠١٠ و ٨/١٥/٢٠١٠
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های CDها وDVD میتوانید ضمن مشاهدۀ لیست org.nazzanine.wwwدر وب سایت 

مطالب .  کپی کنیدCDا روی  مشاهده کرده و یonlineفایِل دانلود، آنها را به صورت 

  :آنها شامل

  کالسهای ساتیام-

مصاحبه ها-

  کنفرانس های  ایشان به صورت تصویری و یا صوتی می باشد-

  .فایل هاِی شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده است

  

  .همچنین در آدرس زیر بسیاری از فایل های صوتی و مطالب دیگر در دسترس شماست

http://www.nazzanine.org/audio/
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