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هرگز فراموش نکنید که الهی هستید

هرگز فراموش نکنید که الهی هستید ،شما الهیتی هستید که در فرم متجلی شده است .وظیفه ی شما
این است که توانایی ها و استعدادهایتان را در جهتِ پی بردن به یگانگی خود با الهیت ،در این سفر
بزرگ ،پرورش دهید .برای به انجام رساندنِ این مقصود ،ذهن و بینش شما باید بر خدای خودتان ثابت
باشد .باید در خلوت و سکوت ،بر روی خدای خود مدیتیشن کنید .تمرکزتان را گسترش دهید .اگر توجه
تان منحرف شود هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت .اما اگر در سکوت و خلوت خود مدیتیشن کنید،
قادر خواهید بود که حتی در شلوغ ترین شاهراه های زندگی نیز آن سکوت را برقرار کنید .کمتر حرف
بزنید ،بیشتر تعمق کنید و تمرین کنید تا بتوانید تفاوت بین آنچه که حقیقی است و آنچه که حقیقی
نیست را تشخیص دهید .آنگاه می توانید ذهن را از انگیزه ها ،تعصبات و تمایالت خالی کنید .از طریق
این روش ،شما باید برای پی بردن به طبیعت و نهادِ حقیقی خود تالش کنید.
ساتیا سای بابا
سخنان الهی 22 ،سپتامبر 1213
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برای ریشه کن کردن داستان های ذهن  ،استاپ مادر مدیتیشن هاست .استاپ عالج هر

کاری است.

استاپ مدیتیشن با تمام سادگی اش مدیتیشنی بسیار نیرومند و با ارزشی است .هر کسی
نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند و اگر هم به آن دست یابد نمی تواند از آن استفاده

نماید .خوشبختی ما در این است که هر یك از ما نسبت به خودمان توانسته ایم درك

کنیم که کار ذهن فكر کردن است و فانی است .ذهن دائماً در حال تغییر است .برادر ها

که همان گرایش ها و دید ما نسبت به دنیا هستند ،باعث می شوند ما افكارمان را چه از

نظر ذهنی ،چه از نظر احساسی یا روحی باور کنیم .ولی ما دیگر می دانیم که هیچ یك

از این ها نیستیم .چگونه؟

با استاپ کردن .تنها با استاپ کردن و تمرکز کردن بر روی آنچه که هستیم ،رفته

رفته "خود" نمایان شده و برایمان واضح می گردد.
ساتیام 3 ،آوریل 2112
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همه ی ما دارای ذهن هستیم ،ذهنِ کیهانی
حتی یک نفر هم وجود ندارد که تحت تاثیر ذهن نباشد .هیچ فرقی نمی کند که آن شخص آرام ،شاد و یا
غمگین باشد .همه ی ما دارای ذهن هستیم و آن ذهن جزئی از ذهنِ کیهانی است که در لحظه ی ضعف می
تواند بر ما غلبه کند.
ابتدا باید با استاپ کردن ،ذهن را باور نکنیم
باید باو ر کردن دنیایِ ذهن را استاپ کنیم .این اولین درسی بود که از درون به من داده شد و مورد تبرک و
رحمتِ معلمم قرار گرفت .اولین قدم در این روش این است که ذهن را باور نکنیم .حال چگونه چنین چیزی
امکان پذیر است؟
ما می توانیم از طریق تمرینِ استاپ ،به افکار بی محلی کنیم .این تمرین برای آن دسته از کسانی است که از
افکار تکراری و از مرور کردن اطالعات مزمن در ذهن ،رنج می برند .غرغر های ذهنی شامل ترس ،اضطراب،
نداشتن اعتماد به نفس یا عدم رضایت نسبت به خود هستند ،چنین افکاری تبدیل به افکار تکراری خواهند شد.
هر آنچه که اکنون در ذهن شماست ،فردا تکرار خواهد شد و آنچه فردا تکرار شود روز بعد از آن نیز دوباره تکرار
خواهد شد.
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چگونه استاپ کنیم؟
این تمرین بسیار ارزشمند است .ابتدا به طور راحتی بنشینید .به من نگاه کنید ،من بسیار راحت در اینجا نشسته
ال
ام و به شمع هایی که روبرویم هستند نگاه می کنم .می توانیم چشمانمان را باز یا نیمه باز نگه داریم و یا کام ً
ببندیم ،خیلی تفاوتی نمی کند .اجازه دهید که افکار بیایند و بروند ،کاری به رفت و آمدشان نداشته باشید.
نسبت به افکار ،بدون حرکت باشید .به آنچه اتفاق می افتد و یا می بینید توجه نشان ندهید .خودتان را به سکوت
تسلیم کنید .این سکوت طبیعت ماست که دوباره به آن باز می گردیم.
مهم نیست چه نوع افکاری داریم ،در مقابل هر نوع فکری فقط باید استاپ کرد
فقط باید استاپ کرد .برای استاپ کردن سعی و کوشش نکنید بلکه اجازه دهید این عمل خود به خود انجام
گیرد .ما افکار را پس نمی زنیم ،افکار را نگاه نمی کنیم و حتی افکار را به سمت خود جلب نمی کنیم .از افکارتان
نترسید ،نه از افکار تنفر داشته باشید و نه به آن ها عشق بورزید .تصور کنید که فکری به ذهن می آید و می
گوید روز شلوغی را دارید ،سپس فکر دیگری می آید که شما را به ترس دعوت می کند و غیره و غیره و غیره.
این افکار مکرراً می آیند ،زیرا که به آن ها بیش از اندازه توجه و عکس العمل نشان داده ایم ،به همین دلیل شما
را تحت فشار قرار می دهند .حال چه باید کرد؟ هیچ کار .در واقع هیچ کاری نباید انجام داد.
چگونه افکار تکراری می شوند؟
زمانی افکار قدیمی و تکراری می شوند که ما نه تنها آن ها را مکرراً خوانده ایم بلکه همزمان از آن ها تنفر هم
داشته ایم؛ بعد از خودمان می پرسیم که چرا ذهن دست از سر ما بر نمی دارد .دلیل وجود یک فکر تکراری این
است که توجه ما را بارها و بارها به خود جلب کرده است و ما نیز به آن فکر بارها و بارها نگاه و توجه کرده ایم.
فکری که یک بار به آن توجه شده است مطمئناً بر می گردد تا توجه شما را دوباره به خود جلب کند .اتفاقی که
می افتد این است که ما با افکارمان گفتگو می کنیم ،حال چه آن افکار را دوست داشته باشیم ،یا بدمان بی آید و
یا این که از افکار بترسیم .ما هر جمله ای که به فکرمان می آید را می خوانیم و بعد به آن عکس العمل نشان
می دهیم .ت صاویری هم به همراه این جمالت به ذهنمان می آیند که آن ها را هم نگاه می کنیم و هم به آن ها
توجه نشان می دهیم .بدین صورت مرتباً ذهن خوانده شده و تصاویر تماشا می شود .می خوانیم و تماشا می
کنیم ،بیشتر می خوانیم و بیشتر تماشا می کنیم .سپس احساساتمان را به سوی هر کلمه ای که خوانده ایم می
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فرستیم تا احساساتمان هم آن ها را همراهی کنند و نهایتاً این روند تبدیل به زنجیری از انجام دادن و در هستی
خود نبودن می شود.
حیله های ذهن
ن استاپ را انجام دهیم ،آلودگی های ناشی از هم هویت شدن های غلط با ذهن و افکار ،ته
وقتی که به مرور تمری ِ
نشین می شوند و ما قادر خواهیم بود که آگاهی به خود را پیدا کنیم .مانند آب گل آلودی که ته نشین شود و ما
بتوانیم انعکاس رخسار خود را در آن ببینیم .بنابراین همان ذهنی که می تواند ما را پریشان کند قادر است ما را
ن
آزاد سازد .این بستگی به این دارد که ما چقدر فعاالن ه با ذهنمان گفتگو کنیم .شگفت آور است که وقتی تمری ِ
استاپ را شروع می کنیم حقه ها و حیله های ظریف ذهن را درک می کنیم و می بینیم .حیله های ذهن باور
کردنی نیستند .هیچ کلمه ای برای نشان دادن حقه های ذهن وجود ندارد .حال چون شما دیگر با ذهن همراه
نیستید و به اندازه ی کافی دور از آن ایستاده اید می توانید به زیبایی این حقه ها را ببینید.
به عنوان مثال افراد خانواده ای با یکدیگر در جدال هستند و شما خارج از آن خانه ایستاده اید .یکی از افراد خانه
می آید و به شما می گوید که در خانه ی ما جدالی برپاست ،بیایید و به ما کمک کنید .شما به دلیل جایگاهی
که ایستاده اید قادر هستید که اتفاقات را ببینید و بتوانید قاضی خوبی باشید و بگویید حق با چه کسی است و با
چه کسی نیست .افرادی که خودشان در میان دعوا قرار دارند تصور می کنند که حتماً تقصیر دیگری است.
اتفاقی که رخ می دهد این است که شما توسط مدیتیشن استاپ ،در حاشیه ایستاده اید و پس از مدتی قادر
خواهید بود خود را ببینید .آن "خودِ" حقیقی را.
بریدن از افکار باید صد در صد باشد
چرا انسان خردمند در سکوت می نشیند؟ در سکوت بودن یا ساکت بودن یعنی چه؟ آیا معنی آن این است که
ال در
ذهنی ساکت با لب های بسته داشته باشیم؟ نه .اصالً معنی آن این نیست معنی آن این است( :ساتیام کام ً
سکوت فرو می رود و به دور دست ها می نگرد) .بله این است معنی آن ،یعنی صد در صد باید از نگاه کردن به
افکار خودداری کرد .نخواندن افکار باید صد در صد صورت بگیرد نه این که نصفه و نیمه انجام شود .شما نمی
توانید آن را یک دقیقه انجام دهید و باز دوباره تسلیم افکار شوید .برای این کار به نظم و دیسیپلین کاملی نیاز
است .افکار هر کاری را می کنند تا توجه شما را به خودشان جلب کنند.
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اگر کسی از شما تعریف و تمجید کند باید استاپ کنید زیرا اگر استاپ نکنید و از این تعریف لذت ببرید ،در
زمانی که دیگر از شما تعریف و تمجید نشود آنوقت با گریه خود را از درون و بیرون سرزنش خواهید کرد و
بنابراین تبدیل به چرخ و فلك خواهیم شد .یک لحظه خوش هستیم و در باالی چرخ و فلک به سر می بریم و
لحظه ی دیگر ،غمگین در پایین می باشیم .اگر ما در مورد آزاد شدن واقعاً جدی هستیم باید بدانیم استاپ
مدیتیشن راه حل و درمان آن است.
این روش را در همه ی جنبه های زندگی مان به کار بریم
ما باید این روش را در هنگام کار ،در تعطیالت یا در زمانِ درگیر شدن با هر یک از مسائل زندگی به کار ببندیم
در غیر این صورت مسائل بسیار مصیبت بار به نظر خواهند آمد .زیرا ما به اندازه ی کافی به بودنِ خود غذا نداده
ایم و تمام تمرکز خود را به ناحیه ی ذهن معطوف ک رده ایم .وقتی افکار را در زیر ذره بین قرار دهیم ،همه چیز
از حالت تناسب خارج می شود .آیا می دانید که اگر ذره بینی را در زیر نور خورشید قرار دهیم قادر است هر
آنچه که زیر آن است را بسوزاند؟ فقط تصور کنید که اگر تمرکزتان بر روی ذهن باشد چگونه افکار می توانند
ص لح و آرامش شما را بسوزانند و نابود کنند ،اما وقتی تمرکز بر روی قلب باشد ،افکار سوخته و نابود خواهند شد.
خبر حقیقتاً خوش
وقتی شما استاپ مدیتیشن را یاد گرفتید آنگاه ارابه ران خواهید شد ،یعنی آن کسی خواهید شد که نیروها را در
کنترل خود دارد .بنابراین دیگر این اسب ها نیستند که شما را به این طرف و آن طرف می کشانند بلکه این
شمایید که در صورت لزوم اسب ها را به جایی که باید بروند هدایت می کنید.
خردِ گرانبها
این خرد ،گرانبهاست .ما واقعاً شایستگی این را داریم که اینجا بنشینیم و این خرد را دریافت کنیم .بله واقعاً
لیاقت زیادی می خواهد! ما واقعاً خوشبخت هستیم که مدیتیشن استاپ را داریم چرا که واقعاً تمرین کردن آن
موثر است .این تکنیک و روشی است که اگر در آن خبرگی حاصل کنید می توانید آن را دست به دست به
دیگران منتقل کنید .باور کنید در این دنیایی که سراسر پستی و بلندی است هر چقدر هم که آگاه باشیم باز هم
به این تمرین نیازمند خواهیم بود ،زیرا این تنها درمان برای کنار آمدن با ذهنِ موذی می باشد و در واقع روشی
برای پیشگیری در مواقع ضروری است.
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شهامت پرواز
این تمرین ،آزادی است و بزرگترین کمکی است که می توانیم به یکدیگر بکنیم .ما بال داریم اما شجاعت پرواز
کردن را نداریم .بنابراین بال ها بدون استفاده باقی خواهند ماند .اگر این مدیتیشن به طور مرتب انجام شود می
تواند به شما شجاعت پرواز کردن را بدهد .سپس در مواقعی که ذهن با انتقام بر می گردد ،شما آمادگی الزم را
خواهید داشت .شما دیگر مترسکِ ذهن را تبدیل به یک چیز ترسناک نخواهید کرد .ذهن فقط یک مترسک
است ،ولی آنقدر به طور مداوم به آن توجه نشان داده ایم که این مترسک همچنان در تعقیب ماست.
هر کسی که افکار خوب یا بد خود را باور کرده است در زیرِ چتر این مترسک دروغین که حتی واقعی هم نیست قرار دارد.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
ابداً از خود انتظار نداشته باشید که در مدت کوتاهی در این کار خبره شوید .ما زندگی های بی شماری را بدون
تمرینِ استاپ مدیتیشن پشت سر گذاشته ایم .صبوری به خرج دهید و در انجام آن بسیار تیز و هوشیار باشید.
قطره قطره این دریا پر می شود .با این که هر بار فقط یک قطره در دریا ریخته شده است اما روزی فرا خواهد
رسید که بدون آن که متوجه باشید در دریای حقیقتِ "خود" غوطه ورید.
آزاد کردن دنیا از طریق این تمرین
وقتی به کسی یاد می دهید که چگونه در برابر غرغرها و گله های ذهنش استاپ کند ،دنیا را آزاد کرده اید .شما
ممکن است حضور فیزیکی و جسمی شخص را آزاد نکنید ولی حقیقت او را از چهار چوب جسم آزاد کرده اید.
در هر حال من فکر می کنم که این بسیار حائز اهمیت است ،زیرا وقتی شما بتوانید در "این مکان" و در "این
لحظه" حضور پیدا کنید ،پس قطعاً نباید دیگر در دنیای پر هرج و مرجِ ذهن به سر برید .کاری که این تمرین
انجام می دهد این است که به ما متدی را برای استفاده در هرج و مرج ها می آموزد .یادتان باشد وقتی در دنیا
به اطرافتان نگاه می کنید ،متوجه می شوید که دنیا بسیار خشن و بی رحم است و ما حقیقتاً باید بیدار شویم.
من واقعاً دیگر نمی دانم چه بگویم ،واقعاً نمی دانم چه چیزی بهتر از بیداری وجود دارد .چه چیز دیگری را می
توان با آن مقایسه کرد؟ آیا همه ی ما این آمادگی را داریم؟ اگر نوبت ما فرا نرسیده بود و اگر ما آماده نبودیم
لزومی نداشت که اینجا دور هم جمع شویم.
جمع آوری شده از دی وی دی های :استاپ 2112؛ توقف در تبعیض 2113/2/11؛ استاپ -ابزار هنر زندگی کردن 2113/11/11؛
گفتگو با ذهن را متوقف کن 2111/11/1
نشریه دی ماه 1931
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پله پله تا مالقاتِ "خود"

خودشناسی
فقط و فقط

خاموشی اف کار ست
آنچه هست ،هست

پس دنبال هچ ربویم؟
ساتیام 2111

این گفته ی ساتیام ،که او در سکوت ،روزی آن را بر روی تکه کاغذی نوشت ،مانند پتکی بود که محکم به ذهن
من خورد .حقیقتی بود که در قلبم رخنه کرد و برای همیشه در آنجا جای گزید .نوری بود که هر زمان به یاد آن
می افتم ،راهم را نورانی تر می کند.
در آن زمان که ساتیام این گفته را با قدرتی الهی ابراز کرد ،شاید من عمق این جمله را نفهمیدم و نمی دانستم
با آن چکار کنم ،اما خیلی به دلم نشست .با این که نمی دانستم با آن چه کنم ،می دانستم که راه نجات من ،راه
رسیدن من به آزادی از زندان ذهن و درگیری های دنیای خیالی همین است .این جمله در حالی که مبهم بود،
دلگرمی هم می داد.
این گفته را بارها و بارها ،ماه ها و سال ها با خودم و در درون خودم مرور کردم .جالب اینجاست که در مواقعی
که خیلی ضروری بود ،این جمله خود به خود به ذهنم می آمد و نه فقط به ذهن می آمد بلکه در آن می نشست
و به "خود" می گفت :اینک صاحب اختیار تویی ،تو پادشاهی کن.
من بر این جمله تعمق کردم و کلمه به کلمه آن را موشکافی کردم تا بتوانم در عمق بی انتهای آن غوطه ور شوم.
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خودشناسی :واقعاً خودشناسی چیست؟ "خود" کیست؟ شناختن آن چگونه صورت می گیرد؟ وقتی ،خودشناسی فقط و فقط
خاموشی اف کار ست ،پس "خود" نمی تواند آن تصاویر ،باورها و یا تعریف هایی باشد که من در افکارِ ذهنم از "خود"
دارم .آنچه که در خاموشی افکار نیست" ،خود" نیست.
چه چیزی در خاموشی افکار هست؟

ساتیام می گوید :آنچه هست ،هست.
آنچه هست؛ دنیا ،تصورات ،نقش ها ،آفرینش و همه این هاست .ولی در خاموشی افکار چه هست؟ در خاموشی
افکار ،آنچه هست ،هست .پس آنچه "هست" ،هست.
ی افکار و در نبودِ ذهن ،چیزی به جز "خود" نیست ،به جز خدا نیست.
آن "هست" ،در خاموش ِ
این "خود" ،تنها گونه ای که می تواند در ضمیر آگاهی ما خودش را ابراز کند ،در "این لحظه" است.
ساتیام می گوید :این لحظه "بودن" است .بودن همیشه غرق در آناندا یا شادی جاودان است.

پس دنبال هچ ربویم؟
حقیقتاً دنبال چه برویم؟
نیلوفر

خودشناسی
فقط و فقط

خاموشی اف کار ست
آنچه هست ،هست

پس دنبال هچ ربویم؟
نشریه دی ماه 1931
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اعتیاد به همدردی

یکی از رسوم ایرانی ها دلسوزی و همدردی کردن است برای این که ما خیلی بیشتر از سطح احساسی مان عمل
می کنیم تا از سطح ذهنی مان .این کار گاهی می تواند کامالً مصیبت بار باشد زیرا در احساسات ،اصالً عقل
سلیم وجود ندارد ،احساسات فقط بی رحمانه شما را وادار به ترحم و همدردی می کند .هر چه ما بیشتر داستان
های در پشت این احساسات را تکرار کنیم ،بیشتر نسبت به محیط اطرافمان حَساس می شویم .چاره اش این
است که از تکرار شرح داستان ها یمان بپرهیزیم و بی ارزشی و ضرر آن را ببینیم و بعد به خودمان بگوییم که:
من دیگر داستان هایم را تکرار نخواهم کرد ،چرا که این کار نه تنها مرا آزار می دهد بلکه شنوندگان این داستان
ها را هم آزار می دهد.
نکته ی دیگر این است که شما باید از چاره پیدا کردن و راه حل دادن به دیگران برای هر آنچه که بر آن ها می
گذرد دست بردارید زیرا این کار باعث می شود که شما به گذشته تان بروید و به داستان های قدیمی تان
مراجعه کنید تا بتوانید برای دیگران راه حلی پیدا کنید .سالیان سال ما به این طریقِ اشتباه زندگی کرده ایم.

 :Oآیا برای همین است که به شکل و طبیعت اولیه و حقیقی در آمدنِ ما در راه بازگشت به خانه ،این چنین چالش به
همراه دارد؟
مشکل ،اعتیاد به نحوه ی اشتباه زندگی کردن است .با این که درد و رنج به همراه دارد ولی هنوز اعتیاد است و
سختی های ترک اعتیاد را دارد .برای همین است که ما باید با استفاده از ابزارمان ،در مکان واالیی سکنی کنیم.
به خصوص مدیتیشن استاپ را انجام دهیم ،چون برای تصحیح کردن شخصیتمان ،زندگی های بسیار زیادی
مورد نیاز است ،در غیر این صورت همه چیز در پیرامون احساسات ،احساسات و باز هم احساسات می چرخد و
احساسات مساوی است با نمایش های درام .به همین دلیل ،استاپ مدیتیشن باید بهترین دوست ما باشد.
ساتیام ،آوریل  ،2111رینو ،نوادا
11
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استاپ کن!
فقط  -استاپ  -کن!

ساتیام :باید زمانی را برای استاپ کردن در نظر بگیری و به خودت بگویی "من تا سکوت را در ذهنم تجربه نکنم
تمرین را رها نمی کنم و آنقدر ساکت می نشینم تا راهش را بدست بیاورم ".و واقعاً آنقدر ساکت بنشین که
سکوت ذهن را تجربه کنی.
 : Oبله ،خودم هم در فکر این بودم که چند روزی برای سکوت به انزوا بروم.
ساتیام :چند روز الزم نیست .من از تو می خواهم که در اولین فرصت مناسب یک متن یا جمله ی عمیق الهی را بخوانی و
در زیر درختی بروی یا جای خلوتی بنشینی و روی آن چند ساعت تعمق کنی و ببینی که چه نتیجه ای می گیری.
 : Oمن می دانم که شما گرایشات ذهن من را بهتر از خودم می دانید .ولی چون نسخه ی عالج دردم را از شما
می خواهم ،لطفاً اجازه دهید که چمدانم را کمی باز کنم و مشکلم را شرح دهم ،چون این کار به من و ذهنم کمک
می کند.
ساتیام( :می خندند) اگر من دکتر تو هستم ،پس بگذار قبل از این که چیزی بگویی تشخیصم را بگویم.
تو بیشتر از آن چه که هست جزئیاتِ مسائل را می خوانی و همه چیز را تجزیه و تحلیل می کنی .نکته ی دیگر
این است که تو تصور می کنی که استاپ مدیتیشن انجام می دهی و مسائل را رها می کنی ،ولی بطور صحیح
نشریه دی ماه 1931
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مدیتیشن استاپ را انجام نمی دهی ،فقط به خودت می گویی" :این مهم نیست ،رهایش کن" ،و بعد از مدتِ
کوتاهی همان افکار دوباره هجوم می آورند .باید مدیتیشن استاپ را درست انجام دهی .جمله ای در این
مدیتیشن نیست؛ هیچگونه جمله ایی در آن وجود ندارد.
 : Oهر وقت من مچ خودم را می گیرم که درحال قضاوت کردن هستم ،بخاطر این که اعتقاد دارم در زندگی با
هر چیزی که آن را قضاوت کنم مواجه خواهم شد ،آشفتگی و ترس تمام وجودم را فرا می گیرد.
ساتیام :بیش از حد همه چیز را تجزیه و تحلیل می کنی .سابقاً بازار را آنالیز می کردی و اآلن اینطور چیز ها را
زیر میکروسکوپ می گذاری و آنالیز می کنی .راحت باش )! (cool itاشتباه کن! ذهنت می خواهد قضاوت
کند ،بگذار بکند؛ اما تو استاپ کن!
تو خودت را سرزنش می کنی و بعد ترس را وارد معرکه می کنی .این که مدیتیشن استاپ نیست!
چاره این است که تماشاگرِ قضاوت کردنت باشی .اگر راجع به این مسئله بی تفاوت باشی و کردارت را قضاوت
نکنی ،بعد از مدتی خودش حل می شود و از بین می رود .خودت را تماشا کن که فکر بدی داری؛ آن فکر متعلق
به تو نیست ولی قضاوتی که در مورد آن فکر داری ،مال توست.
فرض کن که فکر خیلی بدی به ذهنت آمد؛ خوب آمد که آمد؛ تحریک نشو ،در مقابل آن تکان نخور .حتی نگو
"خوبه" یا "مهم نیست"؛ فقط تکان نخور و در ذهنت عکس العمل نشان نده .آیا تفاوت مسئله را می فهمی؟
 : Oبله ،می فهمم؛ ولی در عمل نمی دانم می توانم یا نه!
ساتیام :یادت باشد که تو با سعی کردن در نداشتن مکالمه با ذهن ،با ذهنت در حال مکالمه هستی .تو داری
سعی زیادی در انجام کاری می کنی که اصالً سعی کردن نمی خواهد .این مشکل و دست و پا زدنِ تو بخاطر این
است که زیادی همه چیز را تجزیه و تحلیل می کنی .یاد بگیر که هیچ چیز ندانی و با آن ندانستن راحت باشی.
یاد بگیر که چیزی را اشتباه بفهمی و برایت مهم نباشد .یاد بگیر که افکارت را قضاوت نکنی و رهایشان کنی!
همه را رها کنی وگرنه از پا در میایی.
 : Oواقعاً درست است ،در ارتباط با سالمتی بدنم کامالً احساسش می کنم.
ساتیام :برای این که بخاطر این کار تمام بدنت عصبی می شود .مدیتیشن استاپ در این مورد کمکت می کند
مگر این که اشتباه انجامش دهی که در آن صورت اثر معکوس دارد چون در حقیقت انجامش نداده ای.
از تو می خواهم که اصالً با ذهنت گفتگو نکنی؛ حتی نگویی"تو خیلی خوبی"" ،اآلن می خواهم استاپ کنم" ،یا
"ساتیام صبح گفت به ذهنت نگاه نکن" و ...هیچگونه صحبتی با ذهن نداشته باش .هیچ ،اصالً هیچ!
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 : Oچیزی که خیلی باعث می شود خودم را قضاوت کنم ،عکس العملم در مقابل اعمال و گفتار خانواده است.
ساتیام :خوب ،که چی؟ کسی کار بدی می کند و تو عکس العمل نشان می دهی!
(این شخص سعی می کند با بازگو کردنِ مثالی در مورد ترس خود از عواقب و کارمای عکس العمل هایش
توضیح بیشتری بدهد ولی ساتیام صحبت او را سریعاً قطع می کند و ادامه می دهد).
خواهش می کنم سعی نکن که عمل آن ها و یا عکس العمل خودت را توجیه کنی .آن ها کار غلطی انجام می
دهند و انجام آن برایشان غلط است چون آن ها را به سمتی که باید بروند ،نمی برد .حال اگر تو عکس العمل
نشان دادی ،دادی؛ اگر ندادی ،ندادی .تو فقط استاپ کن! من فقط همین را از تو می خواهم .آن ها چه گفتند و
تو چه کردی و ...هیچ ارتباطی به استاپ کردن ندارد.
ما آنقدری که فکر می کنیم بی گناه نیستیم و آنقدری هم که فکر می کنیم گناه کار نیستیم .به عبارت دیگر ما
هیچکدام نیستیم.
ممکن است به کار ها یا اعمال دیگران عکس العمل نشان بدهی ،ولی نگذار ترس در وجودت رخنه کند .تو آن
روش زندگی را پشت سر گذاشته ای ،فقط استاپ کن! هر قدر هم که در تو اثر کند ،فقط استاپ کن .هر بار که
درست استاپ کنی و موفق شوی ،بار دیگر آسان تر می شود و پس از مدت کوتاهی متوجه می شوی که ترسی
که از عواقب و کارمای عکس العمل هایت داشتی از ضمیر آگاهی ات پاک شده و دیگر ردپایی از آن نمی بینی.
موضوع دیگر این است که از خودت بپرس" ،حرف از دهان چه کسی بیرون آمده؟ آن شخص چه اعتبار و مقامی
از لحاظ خِرَد الهی دارد که من حرفش را باور کنم؟" درک کن که این باور و اعتقاد تو است که عواقب را برایت تو
می آورد نه اعتبار آن ها .باور تو آن ترس را برایت می آورد نه اعتبار آن ها.

O

 :بله ،بله ،من تماشاگر ذهن و افکارم شده ام و این مسئله که کردار و گفتار دیگران در من عکس العمل

بوجود می آورد آزارم می دهد.
ساتیام :به من گوش بده! به خاطر شخص خاصی که در این جا مطرح است ،مهم است که تو این مسئله را برای
خودت حل کنی .این ریشه ی اکثر مشکالتت در این زندگی است .تو بیشتر از آن چه که هست ،جزئیات مسائل
را می خوانی و همه چیز را تجزیه و تحلیل می کنی.
استاپ!  ...استاپ ... ،استاپ .نه این که از روی ترس استاپ کنی؛ با وجودِ ترس استاپ کن.
تمرین سختی است ولی باید انجامش دهی .اگر مدام تمرین کنی ،بعد از چند ماه انجامش آسان
تر می شود .وقتی آن شخص حرفی می زند ،خودت را جمع نکن ،یعنی نگذار ترس از عواقب و
کارمای عکس العمل هایت (که ترس کاذبی است) باعث شود که تو زیر میز بروی (نکته
نشریه دی ماه 1931

19

سمبلیک است) .با شجاعت و اعتماد بایست و استاپ کن .بدون هیچ جمله و یا دلیلی ،استاپ کن.
فقط استاپ کن .حتی به خودت نگو" :من اآلن استاپ می کنم" ،فقط استاپ کن!
ذهنت زیادی حراف شده به این دلیل که زیادی به حرفش گوش داده ای .اگر تو استاپ کنی ،ذهنت هم کمتر
حرف می زند و وقتی ذهن کم حرف بزند ترس ها ناپدید می شوند.
 : Oبله ،فهمیدم.
طی چند هفته ی آینده شرایط خاصی خواهد بود که فرصت بسیار مناسبی است که ....
ساتیام :در همه کار میانه رو باش .نگهداریِ بیش از حد از کسی ،زیادی است .غفلت بیش از حد هم ،زیادی است.
هر کاری بیش از حد ،زیادی است .میفهمی؟ خودت را باآلنس کن.
 : Oبله؛ از این فرصت عالی استفاده می کنم تا تمرین ...
ساتیام :متاسفم که باید تندی کنم؛ ولی این قدر چرت و پرت نگو ،من اصالً نمی خواهم
که تو برای هیچ چیزی دلیل و منطق بیاوری؛ میفهمی؟ من می خواهم ذهنِ تجزیه و
تحلیل گرِ تو را به مرخصی بفرستم! به من نگو که این فرصت خوبی است .تو نمی دانی
که چند هفته ی آینده چه فرصتی است و چه چیز هایی و به چه منظوری اتفاق خواهند
افتاد .اصالً حرفش را نزن .فقط استاپ کن!
فقط همین و بس .نمی خواهم بگویی" :این برای من خوب است "،یا "این برای من بد است ".نه! به حرف من
گوش ندادی! چیزی که من از تو می خواهم این است که فقط استاپ کن (در حقیقت من اآلن با ذهن تو خیلی
سختگیر هستم و به آن پرخاش می کنم) .من نمی خواهم که تو شرایطت را تجزیه و تحلیل کنی ،فقط کافی
است که استاپ کنی!
 : Oفکر می کنم که فهمیدم( .می خندد) با کمک و رحمت الهی فکر می کنم نکته را گرفتم.
ساتیام :اگر واقعاً درک کرده باشی ،حتی اگر فراموشش هم کنی ،دوباره آن را می گیری .ولی اگر به آن اهمیت
ندهی ،از همین حاال آن را از دست داده ای.
ولی گرفتی؛ می دانم که گرفتی.
پس یادت باشد ،هیچ گونه دلیل و منطق و تجزیه و تحلیل در کار نیست؛ حتی وقتی که منطق داشتن خوب
است .کار تو تمام است ،بس است!
 : Oخیلی ممنون کمکم کردید این آشغال ها را از ذهنم پاک کنم.
14
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ساتیام :بله ( .می خندند) امیدوارم به همین چشم به آن ها نگاه کنی ،برای این که هیچ چیز بجز آشغال نیستند.
اصالً چرا خودت را با این آشغال ها همنشین می کنی؟ این همنشین ،همنشین خوبی نیست.
 : Oهمنشینی با ذهن؟
ساتیام :بله ،همنشینی با ذهنِ خودت و یا هر کس دیگری .با برقراری ارتباط با ذهن خودت و دیگران مثل این
می ماند که توالت عمومی باز کرده ای( .هر دو می خندند)
: Oخیلی ممنون ساتیام جون.
ساتیام :خواهش می کنم عزیز دلم .مطمئنم که سبک شدی.
اگر بخاطر مسئولیت تمرینش کنی ،دوباره با ذهنِ منطق و برهان خواهی رفت! خیلی راحت و ریلکس باش،
بخاطر این که چیزی که من در حقیقت از تو می خواهم انجام دهی این است که "هیچ کاری نکنی" .درست
درک کن؛ من از تو نمی خواهم که کاری کنی.
 : Oبله ،این "انجام ندادن" از تمام جوانب مسئله است.
ساتیام :تما ِم جوانبِ مسئله! تو به سادگی فریب (ذهنت را) می خوری.
خداحافظ عزیزم .دوستت دارم.
 : Oخیلی ممنونم ساتیام .دوستتون دارم .خداحافظ.
صحبت خصوصی تلفنی 2 ،اگوست 2112

"خود" می گوید :وقتی شما در لبه ی پرتگاهی ایستاده اید و در حال افتادن هستید یا هنگامی که نزدیك است ماشینی به
شما برخورد کند من شما را از آن خطر می رهانم ولی این بدان معنی نیست که پایتان نشكند.
ساتیام ،مارچ 9002
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رحمت الهی
هنگامی كه به اندازه ی یك
اقیانوس گریه كرده اید،
هنگامی كه به قعر عمیق
ترین دریاها شیرجه زده اید،
گشته اید و جستجو كرده اید و
جستجو كرده اید و هر آنچه از
دستتان بر می آمده انجام
داده اید ،آنگاه متوقف می شوید و از خودتان می پرسید" :كه چه؟" و در
اینجاست كه رحمت الهی شما را به یگانگی می برد.
بابا می گو ید :شخصی وارد اتاق می شود و می بیند كه یك نفر با چكش
سعی دارد كه پوست گردویی را بشكند .شخص دیگری در هنگام آخرین
ضربه ای كه باعث شكستن گردو می شود وارد اتاق می شود و خیال
می كند كه همان یك ضربه باعث شكستن گردو شده است .بخاطر
داشته باشید كه برخی از ما پوسته سخت و محكمی داشته ایم .می دانم
كه پوسته ی من اینچنین بود! كسی چه می داند چند ضربه برای
شكستن الزم است؟ هر ضربه ای كمكی است برای باز شدن .هر ضربه
ای رحمتی است الهی.
ساتیام  ،جون 2112
16
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پ :به نظر شما مهمترین جایی که ما می توانیم استاپ کنیم تا از اسارت ذهن درآییم کجاست؟
ساتیام :خوب گوش کن .خورشید در پشت من است و سایه ام در جلوی من بر روی سنگی افتاده است .همینطور
که دست های بدنم تکان می خورند دست های سایه ام هم تکان می خورند .ما با سایه ای که بر روی سنگ
افتاده است هم هویت می شویم و بعد می گوییم ما انجام دهنده هستیم .در حالی که اگر حقیقت تکان نخورد،
دستانتان هم تکان نمی خورند .با هم هویت شدن با سایه مان ما دیگر کامالً فراموش می کنیم که چه هستیم و
خیال می کنیم که سایه روی سنگ هستیم در حالی که حقیقتِ وجود ما در جای بسیار بلندی نشسته است.
حال در خواب شب ما سایه ی سایه مان را می بینیم و تازه باز هم در آن خواب فکر می کنیم که انجام دهنده
هستیم .واقعاً تاسف آور است .خوش به حال ما که با بلندترین ،بزرگ ترین ،واالترین و عالیترین رحمت خداوند
که من به آن رحمتِ معجزه آور می گویم ،دریافتیم که با تمرین ابزار ها و استفاده از خردهای دریافت شده باید
ابتدا در مقابل هم هویت شدن با سایه اولمان که در خواب روز است استاپ مدیتیشن کنیم و با مدیتیشن حضور،
حقیقت و الهیت را جانشین سایه ی تصوری مان کنیم .با چنین تمرینی می توانیم با مدیتیشن حضور یا یکی از
خرد های داده شده در خواب شب هم که در واقع سایه ی سایه مان است بیدار شویم.
پ :آیا ممکن است کمی بیشتر ماهیت ذهن را برایم روشن کنید؟
ساتیام :ذهن فضاست .یعنی ساتل ) (subtleاست .به من بگو اگر بخواهی لغت فضا را در فضا بنویسی چه می
شود؟
پ :چیزی نوشته نمی شود .نمی توان آن را در فضا نوشت.
ساتیام :توجه کن! فضا همه جا هست .اگر روی آن ننویسی حالت فضا بودن ذهنی را از آن گرفته ای و همان فضا
همه جا حاضراست .ساتل ترین عنصر یعنی ظریف ترین عنصر که همان فضاست از همه به حقیقت نزدیك تر
است .زیرا هم همه جا حاضر است ،هم نامریی است و در عین حال قابل رویت است.
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پ :ولی شما گفتید فضا ذهن است.
ساتیام :مگر در این مورد شکی هم داری؟ خوب توجه کن! ذهن چیست؟ جوابم را بده ،ذهن چیست؟
پ :سکوت!!!!
ساتیام :ذهن شاهراهی است برای صدای درون .وقتی ذهن حقیقت است که کامالً خالی و خالص باشد .ذهنی
بدون هیچگونه باور و بدون هیچگونه نوشته .من به تو گفتم اگر پر رنگ ترین قلم را برداری و با پر رنگ ترین
جوهر بخواهی بر روی آن بنویسی ،امکان پذیر نیست .حال توجه کنید که ما با تصورات مان چگونه چیزی که
نوشته نشده را می خوانیم .نوشته ای که در اصل حقیقت ندارد .فقط تصوری بیش نیست.
پ :پس ذهن بی نوشته حقیقت است؟
ساتیام :حقیقت است .هر چیزی بدون نوشته حقیقت است .چرا که همه چیز حقیقت است .در اینجا تو دوباره به
مثال صفحه و پرده سینما برگرد آیا تصاویر بر روی پرده سینما کنده شده اند؟
پ :خیر.
ساتیام :نوشته شده اند؟
پ :خیر.
ساتیام :طراحی شده اند؟
پ :خیر.
ساتیام :این تصاویر بر روی پرده سینما منعکس شده اند .این تصاویر بر روی چه منعکس شده اند؟
در واقع هیچ چیز بر روی هیچ چیز منعکس شده است.
پ :پس پرده سینما هم دقیقاً مانند همان جوهر روی فضاست؟
ساتیام :وقتی انسان ها آن نوشته خیالی روی فضا را نخوانند دارای ذهن خالص هستند ولی اگر آن نوشته خیالی
را بخوانند دیگر ذهن خالص و پاك ندارند .این قدرت مدیتیشن استاپ است .وقتی  1سال پیش شخصی در
کنفرانس های تلفنی از من پرسید :چرا همیشه آخر سر به ذهن برمی گردید؟! ،من در جوابش گفتم :هیچ چیز تا
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به حال به اندازه ی ذهن مشکل آفرین نبوده است پس استاپ مدیتیشن را بگیر و در آن خبره شو تا بعد راجع
به چیزهای دیگر با هم صحبت کنیم.
ایشان ادامه می دهند :این را بدان وقتی عالقه ات را بر روی "خود" بگذاری ،همه چیز خود به خود می شود اما
اگر عالقه ات را بر روی ذهن بگذاری باید برای هر چیز کوشش کنی .وقتی ما منیت خود را کنار بگذاریم در واقع
پروژکتور سینما را خاموش کرده ایم.
پ :پس منیت آن چیزی است که بر روی صفحه سفید منعکس می شود؟
ساتیام :بله منیت انعکاس و پروجکشن روی صفحه ی سفید است و منیت زمانی بوجود می آید که تو افکارت را
بخوانی .وقتی صبح از خواب بیدار شوی و فکرت به تو دیکته کند که من فالنی هستم و فالن چیز هستم و تو آن
را نخوانی فکر می کنی بقیه روزت چطور خواهد بود؟ البته این کار را نمی توان به زور انجام داد .برای رسیدن به
چنین حالتی باید مدیتیشن استاپ را تمرین کرد و تمرین کرد و تمرین کرد.
حرف من را باور کن .حقیقت آن را دریافت کن .هر بار که در زندگی از خودتان مایه بگذارید پاداش این مایه
گذاشتن را خواهید گرفت ،همین و بس .برای همین است که بابا می گوید یك قدم بردار تا صد قدم بردارم.
تاهو ،تابستان 2112

.............................................................................................................................................
پ :و من در خلوت خودم وقتی با خود صادق بودم و نیازی نبود که خودم را برای بازار ثابت کنم ،از خودم
پرسیدم "براستی من چند قدم برای نخواندن ذهنم برداشته ام؟ "
و شما خواننده ی عزیز حقیقتاً چند قدم برای نخواندن ذهنتان برداشته اید؟
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همیشه به یاد داشته باشید که به محض این که افکار به
ذهنتان آمدند آن ها را رها کنید .روی افکار تمرکز
نکنید و در افکار ساکن نشوید .آینده ،حقیقی نیست.
گذشته ،حقیقی نیست" .حال" ،ساکن و آرام است.
زندگی یک بازیست ،این بازی را با اعتماد و شجاعت
بازی کیند .آنچه که از آنِ شماست هرگز از شما گرفته
نخواهد شد و آنچه که از آن شما نیست هرگز از آن شما
نخواهد بود .پس در این "حقیقت" ،در آرامش باشید.
با عشق فراوان،
ساتیام
فوریه 1122
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ذهنی که به قلب فرود آمده
(صحبت از تفاوت بین حالت سامادی یا خلسه ای که ذهن کامالً به ماوراء می رود و حالتی که ذهن به قلب فرود آمده
یعنی در سکوت است ولی از همه چیز با خبر است شروع می شود).

س :در حالت خلسه ای که هنوز از دنیا با خبر هستیم (در مقایسه با حالتی که کامالً از دنیا بی خبر هستیم) آیا
ذهن اصالً وجود ندارد یا به یک حالت دیگر وجود دارد؟
ساتیام :به حالت دیگری وجود دارد و گاهی هم وجود ندارد .موجودیتش در منطقه ی قلب است نه سر ،برای این
که آنقدر به طرف پایین (قلب) کشیده شده که دیگر جایی در آن باال (سر) که منزلگهِ تصورات و تخیالت است
ندارد .البته این توضیح بیشتر سمبلیک است.
س :پس اگر با مدیتیشن های اعتماد و استاپ ،ذهن را مدام به عمق ببریم ،باالخره شکل و فرم ذهن عوض می شود.
ساتیام :درست می گویی؛ عیناً همین است! برای همین است که من روی انجام این دو تمرین (اعتماد و استاپ)
بسیار تاکید می کنم.
س :آیا این تغییرِ ذهن را خودمان تشخیص می دهیم یا بصورت طبیعی و نا محسوس اتفاق می افتد؟
ساتیام :این تغییر را بصورت سکوتِ بیشتر و افکارِ کمتر حس می کنید.
س :کمتر شدن افکار باعث ناپدید شدن ذهن می شود؟
ساتیام :نه؛ ناپدید نمی شود .مثل این است که تخیالت ) (imaginationذهن روبروی شما نیستند بلکه پشت
شما هستند .یعنی می توانید سرتان را برگردانید و آن ها ببینید.
تخیالت ذهن همیشه وجود دارند ولی شما تمایل نگاه کردن به آن ها را نخواهید داشت؛ اگرچه که بعضی مواقع
این کار را خواهید کرد.
س :موقعی که من سکوت نسبی دارم ،احساس می کنم که تپش و ضربان ذهنم کُند تر شده است .حتی زمان در
ذهنم کُند می شود.
ساتیام :بله؛ علت آن این است که توجه و تمرکزت را از روی ذهن برداشته ای .یادت باشد که ذهن انرژی است و
توجه و تمرکز تو به آن هیجان بیشتری می دهد .وقتی که توجه ات را از ذهن برداری ،پنجاه در صد هیجانش از
بین می رود .در این حالت چون ذهن همدستی ندارد ،آرام و آهسته می شود.
همان شخص :فکر می کنم من این حالت را چند دفعه تجربه کرده ام .آنقدر ذهنم آرام شده بود که حتی سَرِهم
کردن کلمات و حرف زدن برایم مشکل بود.
ساتیام :من به این ،حالتِ "فرو رفتن" ) (sinkingمی گویم نه خلسه یا ماوراء .وقتی در این حال هستید ،بدن
آنقدر رهاست که جمع کردنش برای حرف زدن خیلی مشکل است .ولی این حالت هنوز آن حالتی که من می
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گویم نیست (اشاره به حالتی که ذهن به قلب فرود آمده) .حالتی که من می گویم همان چیزی است که عیسی
می گوید :در دنیا باش ولی از آنِ دنیا نباش.
آن حالت "فرو رفتن" برای من زیاد اتفاق می افتد؛ حالتی است بین سامادی (خلسه) و در عین حال کامالً در
دنیا بودن .البته بهتر از خلسه ی کامل است .حالتی که من می گویم (ذهنی که به قلب فرود آمده) دائمی است
ولی حا لتِ "فرو رفتن" می رود و می آید ،می رود و می آید؛ فقط یك طعمی از آن حالتِ دائمی است .مثل
چشیدن و مزه کردن است .در حالتی که ذهن به قلب فرود آمده انجام دادن کارهای معمولی و روزمره راحت تر
است .هیچ مشکلی برای حرف زدن یا انجام کارهای دیگر نیست.
س :شما در مورد آن فرم ذهن که در سامادی واقعی است صحبت می کنید .درست است؟
ساتیام :بله؛ ذهنی که ورای این باال (اشاره به سر) رفته و به پایین (اشاره به قلب) فرود آمده.
س :آیا در آن حالت براحتی می شود صحبت کرد؟
ساتیام :بله؛ کار دلخواهی نیست ولی بدون این که فشار زیادی به خودت بیاوری می توانی صحبت کنی.
س( :شخص دوم) آیا می توانیم بطور سمبلیک بگوییم که در حالت معمولی ما بوسیله ی انرژی و تپش ذهن
کارهای خود را انجام می دهیم ولی در حالتی که ورای ذهن می رویم و به قلب فرود می آییم از سرچشمه ی
دیگری برای انجام کارهایمان استفاده می کنیم یعنی برای انجام کارها بر روی انرژی ذهن تکیه نمی کنیم و....
ساتیام :درست است .اصالً ،و ابداً بر روی ذهن تکیه نمی کنیم.
برای همین است که من می گویم ذهن شاه راهی برای آگاهی می شود .این به چه معناست؟ بطور سمبلیک
یعنی ذهن به قلب فرود آمده و همه ی صحبت کردن ها ،انجام دادن ها ،آواز خواندن ها ،رُل بازی کردن ها و ...از
آنجا می آید .برای همین است که افراد خود شناخته هیچ خبر ندارند که اتفاقات اطرافشان چگونه رخ می دهد.
آن ها هیچ خبر ندارند که چه می دهند و چه دریافت می کنند .شما از آن ها می خواهید که معجزه ای کنند و
آن ها اصالً نمی دانند که شما راجع به چه چیزی صحبت می کنید ولی سکوت آن ها و حالت با "خود" بودنِ آن
ها تصویر را برای مردم عوض می کند.
س :می توانیم بگوییم بخاطر حضورشان ،هر جا که هستند معجزات اتفاق می افتند؟
ساتیام :هر چه که الزم باشد اتفاق می افتد که شامل معجزات هم می شود.
استانبول ،سپتامبر 2111
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از خود بی خود باش
در قلب هر یک از ما اشتیاق به آزادی بیشتر از در زندان ماندن است ،پس ما برنده ایم.
بگذارید این را واضح به شما بگویم که خبر خوش تر از آن این است
که هر یک از ما قادر هستیم آزادی خودمان را بوسیله ی استاپ
مدیتیشن ب بینیم .اما بعضی از افراد شنیدن چنین چیزی را دوست
دارند ولی این صحبت ها از یک گوششان می رود و از گوش
دیگرشان در می آید ،اما خواهش می کنم نگذارید حقیقتی که من
به شما می گویم از گوشتان در برود زیرا چنین کاری باعث بدبختی
تان می شود.
باید حتماً کوشش کنید .به اندازه ی عالقه ای که به تمریناتمان داریم ،به همان اندازه نتیجه
اش را خواهیم دید .اگر ما ابزار را یاد بگیریم و انجام ندهیم ،به خودمان خیانت کرده ایم ،گناه
کرده ایم .گناه یعنی چه؟ یعنی این که خودمان را در مخمصه و زندان ذهن قرار دهیم .آدم
کشتن گناهش کمتر از این است.
استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ ،استاپ!
اگر می خواهید سوالی از من بکنید ،استاپ! اگر می خواهید سوالی از من نکنید ،استاپ!
سوال :اگر بخواهیم عشق بدهیم چه؟
ساتیام :می خواهید عشق بدهید ،بدهید .ولی از خود بی خود عشق بدهید .از خود بی خود
یعنی آنقدر ذهن را استاپ کرده اید که اصالً عشق هستید ،از خود بی خود هستید .من وقتی
شماها را می بینم از خود بی خود می شوم .شما نیز شانس از خود بی خود شدن را از دست
ندهید.
ساتیام ،بودروم ،سپتامبر 2112
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همه چیز به سکوت باز می گردد
راه حل ،سکوت است
ساتیام :هر چیزی در بازار می خواهد شما را فریب دهد ،توجه شما را به
خود جلب کند و شما را از سکوت درآورد.
ذهن برای مست کردن شما به هر فرمی جلو می آید و صدایتان می زند:
نزد من بیا! نزد من بیا!
اغلب اوقات خصوصیاتِ مثبت ذهن شما را به خواب می برد ،چون توجه
شما را به خودش جلب می کند.
سکوت ذهن ،حقیقتاً ،تنها راه حل است.
شخصی می پرسد :سکوت همان "فقط باش" است؟
ساتیام :چه کسی می خواهد بداند!؟
استانبول 13 ،سپتامبر 2112

"بیداری" چیست؟
سوال :بیداری یعنی با "خود" بودن؟
ساتیام" :با خود بودن" یعنی چه؟ چطور می توانیم با "خود" باشیم؟
جواب :استاپ؛ با ذهن نرفتن.
ساتیام :نتیجه ی استاپ خودشناسی است.
خودشناسی فقط خاموشی افکار است ،همین و بس!
پس در این صورت ما هر روز با تمرین ابزارهایمان ،بارها "خود"مان را
می شناسیم ولی بار دیگر به خواب می رویم.
باید با هوشیاری کامل آنقدر تمرین کنیم تا بار دیگر به خواب نرویم.
بدروم ،سپتامبر 2112
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"قضاوت" از ذهن فعال است
قضاوت رفت و آمدهای یك ذهن فعال است .قضاوت فقط در مورد دیگران نیست .در مواقعی که به هر فکری که به
ذهنمان می آید توجه می کنیم و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهیم ،خودمان را مورد قضاوت قرار داده ایم.
طبیعتِ ذهن قضاوت است؛ پس هر گاه که به ذهن با دقت نگاه کنیم ،ممکن است درگیر قضاوت های آن شویم.
ولی در آن لحظه می توانیم خود را عقب کشیده و سعی کنیم قضاوت نکنیم (مدیتیشن استاپ).
البته بعضی قضاوت ها در زندگیِ بازار مهم هستند .وقتی چیزی را قضاوت می کنیم بهتر می توانیم بین راه های
مختلف تبعیض قائل شویم .مثالً من تشخیص می دهم که این دستگاه دارد صدای من را ضبط می کند و بعد
انتخاب می کنم که چه چیزی می خواهم در آن ضبط کنم.
مثل همه ی مواردِ دیگر ،قضاوت کردن ممکن است خوب یا بد باشد ،ولی زیاد از حدِ آن ،زیادی است .زیاد از حد
هر چیزی ،زیادی است.
یونان ،سپتامبر 2112

"خِرَد" چیست؟
سوال :شما گفتید که مدیتیشن استاپ ذهن را آرام می کند و بعد ذهن با خِرَد پُر می شود" .خرد" چیست؟
ساتیام :خِرد گسترشِ این آگاهی است که "من بدن نیستم " هر بار که مدیتیشن حضور را انجام می دهید ،یک
قدم به از بین رفتن باور این که "من فقط بدن و ذهن هستم" نزدیک تر می شوید .چرا؟ چون سفتی و سختی
این باور با "من الهی هستم" جانشین می شود.
همان شخص :پس به میزانی که این را بچشیم ،ذهنمان با خِرد پُر می شود؟
ساتیام :بله!
بدروم ،سپتامبر 2112

کنترل کردن
وقتی توجه و تمرکز خود را روی کنترل کردن کاری یا چیزی می گذارید ،با رحمت زندگی نمی کنید؛ با عرق
جبین امورات خود را می گذرانید.
حال من مطمئن نیستم چه مدت می توانید این راه را پیشه کنید و به زانو در نیایید.
یونان ،سپتامبر 2112
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عشق رحمت است ،دلیلِ رحمت ،نرفتن با ذهن است .شناسایی رحمت ،سکوت است .اما رحمت در قلمروی
سکوت ،فقط با ابزار استاپ مدیتیشن است.
همینطور که دفتر خاطراتم را ورق می زدم تا مقاله ای در رابطه با موضوع این نشریه از جواهراتی که راهنمای
عزیزم با عشق عظیم و صبر ایوب خود در طول این چند سال برایم گفته اند مطلبی تهیه کنم ناگهان این صفحه
باز شد.
ساتیام گفتند :عشق آسان ترین راه برای فناشدن در معشوق است .عشق آتشین و با خلوص نیت ،میانبری برای
خالی کردن ذهن ،به دست آوردن سکوت و دریافت رحمت الهی است .عشق ،ذهن را خالی می کند .وقتی ذهن
آرام گیرد ،سکوت برقرار می شود و بعد از آن رحمت الهی دریافت می گردد .عشق به "حقیقت" ،عشق به
"خود" ،عشق به خداوند یا عشق به معلمی که در "حقیقت" زندگی می کند و حقیقت را بیان می کند عشقی
حقیقی و واقعی است که فرم و شکل را نمی بیند .آن عشق شادی آفرین است.
چند ماهِ پیش در کنفرانسی که برای جمع آوری مطالب این نشریه داشتیم ،ساتیام به طور غیر منتظره وارد
کنفرانس شدند .یکی از دستورالعمل هایی که در رابطه با این نشریه و چگونگی جمع آوری مطالب و نوآوری آن
به ما دادند این بود:
نشریه دی ماه 1931
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ساتیام گفتند :وق تی از دفتر خودتان مطالب را بیرون می آورید باعث می شود که تمرینش کنید و وقتی این
مطالب را به افرادی می دهید که آن ها هم در این زمینه عالقمند هستند ،به این مطالب قدرت اتفاق افتادن می
دهد.
با خواندن دفتر خاطراتم همین اتفاق برای خودم افتاد .خاطرات سوزان و همراه با درس ها و تعالیم الهی بودند.
حتی رد پای قطره اشک هایم را هنوز روی صفحات خاطرات می دیدم .خواندن دفتر خاطراتم بار دیگر قدرت
مطالب نوشته شده را در ذهن و قلبم احیا می کرد .وقتی خاطرات مربوط به تابستان سال  2111که ساتیام به
مدت سه هفته خارج از کشور رفت ه بودند را می خواندم ،بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و از لطافت و سادگی عشق،
سوزش آن و حقایقی که راهنمای عزیزم برای من آشکار و واضح کرده بود ،شروع به گریه کردم .در خاطراتم می
خواندم که در شعله عشق و دوری از محبوبم می سوزم و آب می شوم .شبانه روز اشک می ریزم و حس می کنم
چیزی از بدن و ذهنم نمانده است .در ابتدا بعد از خواندن خاطراتم دقیقاً همان سوزش عشق و تهی بودن ذهنم
را احساس کردم و سپس انرژی تخم مرغی عظیمی در قلبم ایجاد شد .تا مدتی مست و خراب در اتاق مدیتیشن
افتاده بودم که گویی در گوشه میخانه ای هستم .نوشته بودم  :ساتیام جون عزیزم ،عشقم ،زیبایم ،مقدسم ،نفسم،
عمرم ،همه چیزم ،دوری از تو برایم بسیار طاقت فرساست .از دوری ات مانند پروانه به دور شمع حقیقتت می
سوزم و بتدریج آب می شوم ،ولی به یاد دارم روزی به من گفتی:
همین عشق سوزان و آتشین است که ذهن را تهی می کند و عاشق را در معشوق حل می کند .عشق خالص،
میانبر است .ساده ترین و مستقیم ترین راه برای به دست آوردن سکوت و نهایتاً فناشدن در خداوند است .عشق
به تنهایی استاپ و سکوت می آورد .این عشق و آرزوی رسیدن به معشوق ،تو را در آتش نابودی می سوزاند و
آنگاه قلبمان یکی می شود .عشق تنها وسیله و ریسمان اتصال من به قلب تو است.
عشق و تمرکز بر یگانه
در دفتر خاطرات همان دوران نوشته بودم :از دوری تو معشوقم می سوزم ولی خواندن حقایقی که برایم گفته ای
بوی یار می دهند و تسلی بخش هستند .نوشته بودم که انرژی مطبوعی که حامل کلمات الهی ات هستند رقص
کنان با قدرت ،طراوت و لطافت خاصی به قلب سرشار از عشقم برای تو اصابت می کند ،آنگاه خود به خود روزنه
امیدی در ذهن و قلبم باز می شود و مرا به سکوت می برد ،گویی بیهوشم می کند تا درد جدایی از تو را تا اندازه
ای التیام بخشد و بتوانم روی تعالیم الهی ات تعمق کنم.
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راهنمایم ساتیام گفتند :عشقِ خالص و آتشین ،افکار ،گفتار و رفتار را آغشته به معشوق و "خود" می کند .وقتی
تو با شدت زیاد به الیهت توجه کنی نه به بدن  ،در آن صورت به هر چه نگاه کنی ،حتی به یک درخت به عنوان
الهیت ،تو با آن "یکی" می شوی زیرا به هر چه تمرکز کنی ،همان می شوی .به همین سادگی!
سرلوحه ی خاطرات هر روزم این جمالت نوید بخش ساتیام نازنینم بودند :عشق بی دریغ به معشوق تو را به
سکوت عمیق می برد و درِ گنجینه را برایت باز می کند سپس گنجینه به تو آرامش و تعلیم می دهد .وقتی تو با
عشق به من فکر می کنی من هم با عشق به تو فکر می کنم  .بدان من همیشه با تو هستم .هیچ وقت احساس
جدایی بین من و خودت نکن .بدان هر م وقع راجع به همدیگر فکر می کنیم ،همان جا با همدیگر هستیم .بدان
که من در شعرهای تو هستم .در خواب تو هستم .همه جا هستم" .من" همه جا هستم .آن "من"....
آه .....این کلمات گرانبها و الهی چقدر التیام بخش هستند! چقدر ذهنم را آرام می کنند و مرا به سکوت دعوت
می کنند! به هر چه نگاه می کنم ،به هر موجودی ،به هر سنگی ،به هر گل و گیاهی ،به باد و باران و ....با
چشمانی پر از اشک ،با التماس و استغاثه زمزمه می کنم:
من ای صبا ،ره رفتن به کوی دوست ندارم

تو می روی بسالمت سالم من برسان

عشق هست ،خود هست و رحمت هست
ساتیام می گویند :وقتی عاشق حقیقت می شوید ،برای سال های سال چشمانتان خشک نخواهد ماند ،و همین
اشک ها روزی مروارید می شوند .عشق تنها راهی است که پاداش آن درون قلب خودش است .هر چه که هست
برکتش درون خودش است .عشق برکت است .وقتی عشق دارید ،برکت دارید .برکت توی خودش است ،مثل یک
انرژی تخم مرغی .هر چه عشق بیشتر باشد برکتش بیشتر خواهد بود ولی خارج از خودتان نیست .عشقِ خالص،
اتوماتیک در زندگی تان باران رحمت می باراند .زندگی کردن در عشق بسیار آسان تر است .عشق هست ،خود
هست و رحمت هست .تو اآلن داری با رحمت عشقت شادی می کنی ،با رحمت خردت شادی می کنی ،با
رحمت لمس کردن "خانه" ات شادی می کنی .این عشقِ یگانه و یک عشق .....خیلی زیباست.
ساتیام در قسمتی از کنفرانس که با تیم نشریه داشتیم ،در باره ی اهمیت عشق و سکوت و چگونه این دو رحمت
الهی می آورند چنین گفتند :ممکن است بگویید زیاد تمرین استاپ نمی کنم اما عشقم زیاد است .عشق ،سکوت
می آورد زیرا اجازه نمی دهد ذهن جز به سمت معشوق تان جای دیگری برود و این اتفاق یک استاپ مدیتیشن
اتوماتیک است .اما عشق در هر ثانیه آتشین نیست پس باید آن صخره ی افکار را با عصای استاپ که از قلب
سکوت در می آید کنترل کرد .عشق ماسک ها را دور می اندازد .قلب با چنین عشقی احتیاج به ماسک گذاشتن
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و وانمود کردن به این که من کسی هستم و چیزی می دانم ندارد .در این عشق سادگی است ،در این سادگی
رهایی و خوشحالی است.
وابستگی  -عشق  -رهایی
عشق و وابستگی به معشوق میانبری است برای رهایی و رسیدن به سکوت" ،خانه"
ساتیام می گویند :قسمتی از وجود من است که دوست دارد همه در وجود خودشان خوشحال باشند نه این که
خوشحالی را در دیگری پیدا کنند .ممکن است درباره ی عشق من به بابا و وابستگی من به ایشان سوال کنید.
آن عشق ،مرا آزاد کرد و اکنون من از وابستگی او آزاد هستم .چرا؟ این نوع وابستگی و عشق چه فرقی با عشق و
وابستگی دنیوی دارد؟ تفاوت در عشق و تمرکز بر یگانه است .تمرکز من بر روی گورویم بود و او مرا آزاد کرد.
اکنون آزاد هستم .به همین دلیل است که کسی را از ابراز عشقش به خودم سرزنش نمی کنم .من به عشق آن
ها نیازی ندارم و آن ها نیز احتیاج به عشق من ندارند ولی همین عشق بازی است که آن ها را رها می کند .این
رابطه عشقی بود که بابا اجازه داد من با او داشته باشم تا او را در درونم پیدا کنم .این تنها عشقی است که آزاد
می کند .پیشرفت همیشه بدین گونه است :عشق و سرسپردگی کامل ،سپس رهایی.
ساتیام عزیزم،
با تواضع و عشق فراوان از تو راهنمای نازنینم ح ضرت عشق ،چشم یگانه ،دریای عشق ،دریای نور که سکوتت
رحمت است با تمام جودم قدردانی می کنم.
گوپیه عاشق پیشه و تا ابد سرسپرده شما

با اشتیاق و خلوص نیت برای به دست آوردنِ رحمت خداوند کار کنید .آنگاه همه بارهای انباشته بر
روی شما در یك لحظه می سوزد و به خاکستر تبدیل می شود.
بابا
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س
رهی ای هک از " وت" ولد شد...

ما همیشه قبل از شروع کار بر روی نشریه ها ،یک کنفرانس تلفنی داریم و در مورد موضوع و مراحل مختلف آن صحبت می کنیم.
این نشریه در ابتدا قرار بود درباره ی موضوع دیگری باشد و نام دیگری هم برای آن انتخاب شده بود .در کنفرانسِ تلفنی که برای
این نشریه داشتیم ،ساتیام قرار نبود به این کنفرانس بپیوندد اما واقعاً چگونگی کار الهیت را چه کسی می داند؟ ساتیام به روی
خط آمدند و همه بدون این که بدانند ساتیام نام و موضوع نشریه را تغییر داده اند ،بی اختیار برای چند دقیقه "سکوت" کردند.
متن زیر شرح این کنفرانس تلفنی است.

مسئول جلسه :امروز ساتیام جان گفتند که به این کنفرانس تلفنی نمی آیند ،اما واقعاً چه کسی می داند؟
ساتیام :بله چه کسی می داند!
همه با خوشحالی و تعجب سالم می کنند.
بعد از ورد ساتیام به این کنفرانس تلفنی همه به صورت اتوماتیک سکوت کردند و این سکوت برای چند دقیقه
ادامه پیدا کرد.
ساتیام به مسئول جلسه گفتند که جلسه را شروع کند .مسئول جلسه شروع به توضیح قسمت های مختلف
نشریه آینده را می کند.
ساتیام :ببخشید صحبتت را قطع می کنم .خیلی سخت است چون من هم نمی توانم حرف بزنم و هم خیلی چیزها
برای گفتن دارم .ابتدا می خواستم از بچه ها تشکر کنم چون چند لحظه پیش نتیجه ی ریتریت دوم خیلی واضح و
معلوم بود ،همه شما متوجه شدید که در سکوت بیشتر می توانیم با هم مکالمه داشته باشیم تا در صحبت کردن.
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ساتیام در مورد نشریه سواالتی می کنند.
ایشان ادامه می دهند :من نظر خودم را می گویم ،ببینید آیا همگی شما آن را می پسندید یا نه؟ می خواهم هر
کسی که در تهیه ی این نشریه کار می کند با چنان اشتیاق و وجد داخلی به جلو بیاید که باعث شکوفایی این
نشریه شود .در صورتی که هر کدام از شما این حالت را در قلبش ندارد ،می تواند برای این نشریه خودش را کنار
بکشد .چون در انجام این کار شعف داشتن احتیاج است .شعفی که با خودش نظر و عقاید درست می آورد،
شعفی که از قلب شکوفا می شود.
من داشتم فکر می کردم که دلیلِ رحمت ،نرفتن با ذهن است .شناساییِ رحمت ،سکوت است ،پس در این
صورت باید در رابطه با این دو موضوع در این نشریه تاکید بشود.
در این نشریه باید مطالبی در مورد استاپ و سکوت جمع آوری شود ،که تازه بوده و اخیراً مورد بحث قرار گرفته
نشده باشد .اما چرا می گویم مطالبِ جدید ،زمانی که حقیقتاً هیچ چیز جدید نیست؟! چون وقتی ذهن مطالب
جدید را دریافت می کند آناً به سمت آن موضوع کشیده شده و عالقمند می شود ،اما زمانی که در موردش
شنیده باشد ،کمی در کارش سست می شود.
وقتی از دفتر خودتان مطالب را بیرون می آورید باعث می شود که تمرینش کنید و وقتی این مطالب را به
افرادی می دهید که آن ها هم در این زمینه عالقمند هستند ،به این مطالب قدرت اتفاق افتادن می دهد.
پس اسم نشریه بعدی استاپ باشد .اگر بتوانم عکس روی جلد نشریه را خودم می کشم .می خواهم عکس یک
صخره ی خیلی بلند که یک نفر بر روی لبه ی آن ایستاده و در حال لغزیدن و افتادن است اما استاپ می کند،
باشد .حقیقتش را بخواهید این زندگی است .چون هر لحظه ممکن است از صخره بی افتید و باید استاپ کنید.
یکی از افراد جلسه :صحبت هایتان برای من خیلی جالب بود چون دیروز به دنبال عبارت های کوتاهی از بابا
بودم ،در نوشته هایی که پیدا کردم بابا رحمت را با سکوت آورده بودند.
ساتیام :این برای من خیلی واضح و روشن است .وقتی می گوییم رحمت ،همه شروع به رقصیدن می کنند که ما
رحمت داریم و کار برای ما تمام شد .اما رحمت در قلمروی سکوت ،با ابزار استاپ است .عشق سکوت می آورد.
به طور مثال شما ممکن است بگویید من زیاد تمرین استاپ نمی کنم اما عشقم زیاد است ،عشق سکوت می
آورد چون نمی گذارد ذهنتان جز به سمت معشوقتان به هیچ جای دیگری برود و این اتفاق یک استاپ
م دیتیشن اتوماتیک است .اما عشق در هر ثانیه آتشین نیست پس باید آن صخره را با عصای استاپ که از قلب
سکوت در می آید کنترل کرد.
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من می خواهم همگی شماها کاشف بشوید ،یعنی چه؟ یعنی با کشف کردن است که شناخت می آید .کاشف این
باشید که چه مطالبی باید در نشریه گذاشته شود .تمام تمرکز و توجه تان را بگذارید برای بهبود و شکوفایی این
نشریه .این نشریه مهم ترین نشریه ای است که تا به حال بر رویش کار کرده ایم.
بعد از این ریتریت همگی ما آمادگی این را داریم که نه تنها روی این نشریه کار کنیم بلکه ابزاری که تا به حال
داشتیم را با یک در ک جدید و با یک عشق جدید بکار ببندیم چون اآلن مملو و سرشار از رحمت ،سکوت ،خرد،
و آگاهی هستیم و هر آنچه که احتیاج است تا خوشمزه ترین غذا آماده شود ،به ما داده شده است .برای همین
من امروز آمدم تا نگذارم که از دستانمان بیرون برود .آن را در نشریه بگذاریم تا برای آینده از آن نگهداری کنیم.
من احساس می کنم در حال حاضر نه تنها برای تک تک ما بلکه برای همه آفرینش بهترین کار این است که بر
روی این دو سوژه کار کنیم (استاپ و رحمت) که البته هر دویش یکی هستند.
ساتیام( :یکی یکی حال همه را می پرسند و خطاب به فردی در جلسه می گویند) تو چه طور هستی؟
 :Vمن خیلی خوب هستم البته نمی دانم خوب هستم یا چه هستم! قبالً در جواب این سوال می گفتم که
خوب هستم اما اآلن می توانم بگویم هستم.
ساتیام :بله هستم .هر کسی از شما پرسید :چه طور هستید؟ در جواب بگویید هستم.
 :Vقبالً در خواب عمیقی بودم اما حاال فرق بین وقتی که خواب هستم و لحظه هایی که "هست"ام را متوجه
می شوم ،یعنی می توانم تفاوت بین این دو حالت را ببینم.
ساتیام :این تغییر بسیار بزرگی است که برایت اتفاق افتاده است.
واضح است که همگی تان را خیلی دوست دارم و چه قدر زیباست که در گردهمایی ما فقط عشق است ،چرا
عشق است؟ چون ماسک هایمان را انداخته ایم .چون لزومی ندارد که من یک نفر باشم و بخواهم شماها را تحت
تاثیر قرار بدهم و شما یک نفر باشید که بخواهید تحت تاثیر قرار بگیرید .قلب هایمان احتیاجی به ماسک
گذاشتن و وانمود کردن به این که هر کدام مان کسی هستیم و چیزی می دانیم ،ندارد و در این سادگی و رهایی
خوشحالی است؛ من هم خیلی خوشحال هستم .بیشتر از خوشحالی خودم از شنیدن خوشحالی شما خوشحال
هستم .من هر کاری می کنم برای این است که هر کدام از شما خوشحال باشید .تمام زندگی من برای خوشحال
کردن شماست .اصالً من به همین خاطر بدنیا آمده ام .حاال نتیجه ی کار من این شده است که تک تک شما من
را خوشحال می کنید .نتیجه ی این که من می خواستم شما خوشحال بشوید ،خوشحالی خودم است .آیا این
"خود" به "خود" نیست! واقعاً از "خود" به "خود" است .خداوند با "خود" می رقصد .به همین دلیل می گویند با
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یک دست می دهی و با دست دیگر می گیری ،یعنی چی؟ وقتی به کسی کمک می کنی و آن شخص خوشحال
می شود ،تو هم خوشحال می شوی .خدا را شکر.
 :Vساتیام جان دقیقاً همین مطلبی که اآلن راجع به آن صحبت کردی (از "خود" به "خود") ،موضوع متن
ایمیلی از سخنان بابا است که امروز دریافت کردم .می توانم آن را بخوانم؟
(با اجازه ی ساتیام این فرد متن این ایمیل را می خواند).
هنگامی که راه به پایان می رسد و هدف به دست می آید ،سالک در می یابد که او فقط از "خود" به "خود"
سفر کرده است .درمی یابد که راهِ دراز و تنهایی را پیموده اما خدایی که او این راه را برایش پیموده است ،همواره
در درون او ،اطراف او ،با او و در کنار او بوده است! او خود ،همیشه الهی بوده است .اشتیاق او برای یکی شدن با
خداوند ،فقط دریایی بوده که اقیانوس را صدا می زده است!
انسان عشق می ورزد زیرا که خود او عشق است! آرزوی همسازی و هماهنگی دارد زیرا که خود او همسازی و
هماهنگی است .جویای شادی است ،برای این که خود او شادی است .تشنه خداوند است زیرا که او از خداوند
تشکیل شده است و نمی تواند بدون "او" وجود داشته باشد!
ساتیا سای بابا
SSS . Vol. 8, p. 38

ساتیام :درست همین است .ریتریت دوممان همین بود .اآلن همین است .نشریه ی ما همین است .طی کردنِ این
راه طوالنی که ما به طرف خانه برمی گردیم واجب است ،من نمی دانم چرا واجب است ولی واجب است .به خاطر
این که بازی اش به این شکل است اما خواهیم دید که از "خود" به "خود" بوده است .همه اش از "خود" به
"خود" بوده است .هم همه چیز خود به خود انجام می شود و هم همه چیز از "خود" به "خود" می رود .آیا می
دانید وقتی وارد دروازه می بشوید چه می شود؟ از خود بی خود می شوید( ،ساتیام می خندند) .خداحافظ.
بعد از این که ساتیام تلفن را قطع کردند دوباره اعضای جلسه مدتی در سکوت ماندند.
 2اکتبر 2112
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در طول زندگی ما بارها و بارها به لبه ی پرتگاه کشیده شده ایم و خواهیم شد .هنگامی که
ما حتی ذره ای به این راه متعهد می شویم ،هنوز بازار می تواند ما را به لبه ی پرتگاه
بکشاند و این تازه آغاز کار ما است .تنها تفاوت این است که حال ،آگاهانه طلب فهمیدنِ
دلیلِ کشیده شدن به لبه ی پرتگاه را داریم ،در حالیکه قبال بارها و بارها کشانده می شدیم
و فکر می کردیم طبیعت زندگی همین است .حال می دانیم که برای کشیده نشدن به لبه
ی پرتگاه باید در مقابل افکارمان سکوت کنیم ،ثابت بمانیم و استاپ کنیم.
ما در مقابل اتفاقات تکراری و افکار تکراری باید صبر خود را از دست بدهیم و به دنبال چاره
باشیم ،که این چاره همان استاپ مدیتیشن است .باید به خودمان بگوییم" ،دیگر بس است،
من دیگر نمی خواهم به طرف پرتگاه کشیده شوم .پرتاب شدن ،یک اتفاق طبیعی نیست".
در اینجا می بینید که برای مدت کوتاه کار شما سخت تر است ولی عاقبتش آزادی از تکرارِ
افکار خواهد بود.
ساتیام ،آوریل  ،2111رینو
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"باش"
یکی از جوانان :در مدیتیشن استاپ گاهی اوقات تمرکز کردن برایم سخت می شود .راهکاری که به من کمک
می کند تا تمرکز پیدا کنم این است که در هنگام مدیتیشن خودم را از بیرون نگاه کنم .یعنی من تصور می کنم
که یک چشم ،بدنی را که در حال تمرکز کردن است ،نگاه می کند و در عین حال خودش هم در حال تمرکز
کردن است.
ساتیام :راهکار مناسب برای هر فردی به طبیعت آن فرد بستگی دارد .اگر انجام این کار برایت موثر است ،ادامه
بده اما به نظر من با این شیوه کارت را سخت تر می کنی .همین حاال با هم مدیتیشن استاپ انجام می دهیم تا
تو آناً به آنجا بروی و کار را تمام کنی.
به قالی نگاه کن و باش ،...باش ،...فقط باش ،...نه این باش و نه آن ،...نه شاهد و نه موضوع نگاه کردن ،...هرازگاهی
به سکوت قلبت آگاه باش ،...آگاهی ات را به آنجا ببر و باش ،...باش ،...خیلی آرام و ساده باش ،...بدون چون و چرا
باش ،...بدون تاخیر باش ،...همین جا باش ،...بعد می توانی چشمت را ببیندی و در ناحیه ی قلبت باشی ،خودت
را رها کن و باش ،...در هنگام راه رفتن باش ،...وقتی در تاکسی نشسته ای باش ،...وقتی در محل کار هستی
باش ،...بودنت را احساس کن ،این رمز زندگی است ،باش ،...هیچ کاری نکن و فقط باش ،...خیلی ساده باش....
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(مدیتیشن برای چند دقیقه ادامه پیدا می کند) ،آرام چشمانتان را باز کنید.
همان جوان" :فقط باش" و "در ناحیه ی قلب باش" چه تفاوتی با هم دارند؟
ساتیام :هیچ تفاوتی با هم ندارند .به این دلیل می گویم "ناحیه ی قلب" چون باید بدانی که "بودن" ات کجاست،
وقتی من می گویم "ناحیه ی قلب" به این دلیل است که "بودن" ات در آنجاست .وقتی می گویم "باش"،
اتوماتیک آنجا هستی ،چه این موضوع را ببینی و چه نبینی ،چه احساس کنی و چه نکنی .به اضافه ی این که در
حین مدیتیشن بعد از مدتی فراموشی می آید و تمرکز سست می شود و وقتی می گویم "در ناحیه ی قلب
باش" ،این جمله دوباره بیدارت می کند و می فهمی که باید کجا باشی" .بودن" باید آگاهانه باشد ،اگر نا آگاهانه
باشد در واقع تو در خواب هستی .وقتی می گویم "در ناحیه ی قلب باش" یعنی به محض این که احساس کردی
در "بودن" ات به سمت بیهوشی و خواب می روی ،دوباره توجه ات را به سمت قلبت بیاور ،با این کار "بودن" ات
دوباره مهر می خورد (تایید می شود)" .بودن" ساده ترین حالت است ،چرا؟ چون نه تنها حالت طبیعی ماست
بلکه در آن ،ذهن ،بدن و همه چیز به مرخصی می روند .نیاز نیست که از هیچ قابلیتی به جز آگاهی از "بودن"
ات استفاده کنی .این آگاهی الهی است .تو به عنوان الهیت ،برای بودن در الهیت ،از خودِ الهیت استفاده می کنی.
یکی از جوانان :آیا شما بعد از مدیتیشن از آن حالت بیرون می آیید؟
ساتیام :من ترجیح می دهم که شما ابتدا مدیتیشن استاپ را با چشمان باز تمرین کنید ،چون این کار هنر
زندگی کردن است .پیدا کردن ناحیه ی قلب با چشمان بسته آسان تر است ،اما زمانی که در انجام دادن این کار
با چشمان باز خبره شوید در هنگام کار و زندگی روزمره هم می توانید "بودن" تان را احساس کنید .مثالً زمانی
که در محل کار خود پشت میز نشسته اید ممکن ا ست شما افراد مختلفی را در اطراف خود ببینید ولی می
توانید در همان موقع با بودن خودتان در تماس باشید .در کتاب "الهامی از نازنین" آماده است -اگر ما "بودن" را
یاد نگیریم چگونه می توانیم این یا آن باشیم -به همین دلیل ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه باشید ،بعد می
توانید زن ،مرد ،معلم ،شاگرد و ...باشید.
یکی از جوانان :زمانی که در محل کارم هستم فکر می کنم که توجه و تمرکزم به ناحیه ی قلبم است اما یک
لحظه به خودم می آیم و متوجه می شوم که من فکر می کردم که در ناحیه ی قلبم بوده ام .البته شاید این
منطقه را حس می کردم اما با افکارم هم همراه بودم.
ساتیام :آه ،آه ،آه ...این اشتباهی است که تمام ایرانی ها می کنند .زیاد به خودت توجه می کنی .تو در حال انجام
دادن هستی ،خودت را رها کن .چیزی که من می خواهم این است که روزی نیم ساعت ،یک ربع ،ده دقیقه ،پنج
دقیقه" ،فقط باش" .اگر در محل کارت در حالتِ "بودن" نبودی ،مهم نیست .اما اگر در هنگام کار کردن بیادت
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افتاد و برای یک لحظه احساس بودن کردی "باش" و دیگر آنالیز و موشکافی نکن .چرا آنالیز می کنی؟ چرا؟ می
دانی چه کسی آنالیز می کند؟
در حقیقت آن چیزی آنالیز می کند که تو در تمام مدت تالش می کنی که آن را از بین ببری .آنالیز کردن را
استاپ کن ،چون آنالیز کردن قسمتی از عادات است که می گوید :من کمکت می کنم .در حالی که با تمام
کمکش کارت را خراب می کند .فقط "باش" .در مقابل این فکر که من احساس می کردم در قلبم هستم اما
نیستم" ،باش" .در مقابل در قلب بودن "باش" .در مقابل در قلب نبودن "باش" .در مقابل قضاوت" ،باش" .در
مقابل قضاوت نکردن" ،باش" .اگر نباشی "بودن" را در بازار آورده ای و "بودن" در بازار جا نمی گیرد .در مقابل
این فکر که آیا من تمریناتم را درست انجام می دهم یا نه" ،باش"" .بودن" آن را برایت تصحیح می کند .همین
اآلن یکی از شما در مورد طریقه ی مدیتیشن کردنش از من پرسید ،من او را صحیح نکردم بلکه "بودن" را به او
یاد دادم .به همین دلیل دیگر الزم نیست که او کارهای دیگری انجام دهد ،چون "بودن" آسانترین کار است.
همگی شما در شروع قدم های عالی برداشتید اما هنوز متوجه نشده اید که وقتی من می گویم "باش" یعنی
دیگر هیچ مکانی برای نبودن نیست که ذهن بگوید آیا من درست بودم یا نه؟ در "بودن" هیچ فکری نیست .به
من گوش دهید ،من حقیقت را می گویم .وقتی شما "بودن" را یاد بگیرید ،زندگی تان معجزه می شود .وقتی یاد
بگیرید که هنگام مدرسه رفتن ،کار کردن و" ،...باشید" تبدیل به سرچشمه ی الهی می شوید که همیشه در حال
باریدن است؛ باریدن ،باریدن ،باریدن.
حقیقتی که من سعی می کنم بگویم این است که فقط یک "بودن" وجود دارد فقط یکی هست چون فقط یک
"بودن" است ،پس در این صورت نه آغازی و نه پایانی دارد ،چرا که آغاز و پایان" ،بودن" نیست بلکه شدن است.
"بودن" ساده است .اولین کاری که در این راه می کنیم ساده بودن است .ساده ،ساده ،ساده .ساده بودن به چه
معنی است؟ یعنی هر زمان که آنالیز کنید ساده نیستید .اگر آنالیز کردنتان را آنالیز کنید ساده نیستید .شما الهی
هستید" .باش" ،چیزی که هستی "باش" و چیزی که نیستی نباش .خداوند به شما رحمت کرده است ،شما هنوز
جوان هستید .باش فقط همین.
من ساتیام هستم.
(ساتیام از همه خواستند که خودشان را معرفی کنند).
من متیو هستم.
من رضا هستم.
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من بهار هستم.
من سمانه هستم.
ساتیام ادامه می دهند :تنها اسم ها متفاوت بودند .همه گفتند "من هستم" ،چون فقط یک "بودن" وجود دارد،
فقط یک "من هستم" وجود دارد .تنها اسم ها مختلف هستند ،اسم ها را درون چاه بریزید و در چاه را ببندید،
تنها چیزی که باقی می ماند "من هستم" است ،فقط همین .این حقیقت را در دستانتان نگه دارید" .من هستم"
را نگه دارید .این تنها چیزی است که برایتان موثر است .دیروز و پریروز من بوده ام ،امروز هم هستم ،فردا هم
خواهم بود .در واقع این زمان است که نام هایِ مختلف دارد ،اما "بودن من" همیشه بوده است .اسم ها مختلف
هستند ولی "بودن" من همیشگی است" .من" اینجا هستم" ،من" آنجا هستم" ،من" در آمریکا هستم" ،من" در
هندوستان هستم" ،من" در ایران هستم ،نام ها مختلف هستند اما "بودن من" همه جا هست .پس در این صورت
مکان و زمان بعد از "من" آمده اند و نمی توانند حقیقی باشند ،تنها "بودن من" حقیقی است .در هیج مکانی
حقیقت بیشتر از این وجود ندارد و اگر جایی حقیقت گفته شده باشد همین است .تمام شد و رفت.

وقتی من می گویم "باش" یعنی دیگر چیه م کانی ربای نبودن نیست.
فقط یک " بودن" وجود دارد.
ساتیام
(جلسه ی اول بنیاد سحرگاه الهیت در بودروم )1321
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یکی از اعضای بنیاد سحرگاه الهیت درک و فهمش را در مورد استاپ و رحمت می نویسد:
"رحمت هست" .آنگاه که در سکوت و ناحیه ی قلب هستی ،آن را احساس می کنی.
"رحمت هست" .آنگاه که می ایستی و فقط هستی ،آن را درک می کنی.
بسیار اتفاق می افتد که در زندگی روزانه و حین ارتباط با افرد مختلف ،یا هنگام هم هویتی با چهاربرادر و یا
زمانی که در تنهایی در افکار مختلف غرق شده ای ،انگشتی شانه ات را نوازش کرده و به تو یادآوری می کند که
"ببین"" ،بپرس" و "باش" .این تلنگر لحظه ی رحمت است.
به راستی "رحمت هست" و در لحظه "بودن" باعث می شود که آن را احساس کنی و نفس بکشی .نفسی که
جان را طراوت می بخشد .من این لحظه ها را ارج می نهم و از آن تشکر می کنم.

اگر دنیا را قبول نکنید ،شما رحمت هستید و وقتی با دنیا هک همان اف کار هستند رنوید ،رحمت همیشه با شما است.
(ساتیام در جلسه ی بنیاد سحرگاه الهیت 12 ،جون )2111
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سوال :من بار ها از شما این دو جمله را شنیده ام "افکار انرژی هستند" و "وقتی شما سکوت می کنید انرژی
الهی را دریافت می کنید" آیا این دو انرژی با هم متفاوت هستند؟
ساتیام :نه ،فقط یک انرژی وجود دارد .تصور کن آب زاللی داریم و نامش را انرژی می گذاریم .می توانیم این آب
زالل را در ظرف های مختلف بریزیم .مثالً در ظرفی بریزیم که درونش عسل است ،یا در ظرفی بریزیم که درونش
نمک است و یا در ظرفِ کثیفی بریزیم .آب ،آب است و این خالص نبودن ذهن شخصی است که آن را به چیزهای
مختلف مثل فکر های بد ،فکر های خوب و یا سکوت ترجمه می کند .وقتی انسان به خداوند اعتماد می کند به
صورت اتوماتیک سکوت می کند .در سکوت ،ذهن دست و پا نزده و تقال نمی کند و این "بودن" است" .بودن" خرد
است ،یا بهتر است بگویم خصوصیت و طبیعت "بودن" خرد است ،یعنی همه چیز دان است .این موضوع بسیار ساده
است ولی چون چیزهای مختلفی در ظرف ها ریخته شده است ،در نتیجه به نظر سخت می آید .البته در مواقعی هم
واقعاً سخت است اما به قول معروف چون صبر کنی زِ قوره حلوا سازیم ،یعنی با پشتکار و تحمل درست خواهد شد.
(مکالمه ی خصوصی 8 ،فروردین )1321

سوال :برای من تمرین مدیتیشن استاپ زمانی که ذهن با فرم است ،یعنی به شکل همسر ،مادر ،پدر یا دوستانم
وجود دارد ،خیلی آسان تر است از زمانی که ذهن بدون فرم است ،یعنی به شکل افکار و احساسات فقط در ذهن
شخصیِ من وجود دارد.
ساتیام :هر کسی با برادر های خودش به دنیا می آی د ،این حقیقت مهمی است ،آن را قبول کن و بایست .هر
کدام از ما احساسات لمس شده و لمس نشده ای داریم و برخی از آن ها به قدری عمیق هستند که ما از وجود
آن ها بی خبر هستیم و تصور می کنیم که اصالً وجود ندارند .اما وقتی مرتباً تمرین کنی آن ها هم حذف
خواهند شد .طی کر دن این روند مانند الیه های پیاز است یعنی هر چه پایین تر بروی قویتر می شوند ،وقتی
الیه های بیرونی از بین بروند تازه کارت شروع می شود؛ اما بالخره تمامش می کنی.
(کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت  22آبان )1321
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از هر یک از اعضای بنیاد سحرگاه الهیت پرسیده شد که کدام جمله یا عبارت از ساتیام شما را به استاپ
مدیتیشن ،سکوت ،باش و یا خاموشی دعوت می کند:
 -وقتی فکر می کنی جدا هستی ،آن را باور نکن .تو از "آن" جدا نیستی.

(ریتریت قلب مادر ،اکتبر )2111

 در مقابل افکارت روزه بگیر ،وقتی فکری در ذهنت تکرار می شود باید در مقابل آن فکر روزه بگیری .این تمرینسکوت بوجود می آورد و این سکوت خودش کارها و مشکالت را حل می کند و از آن به بعد این سکوت برایت
مشکل گشا خواهد بود .ابتدا در مقابل افکار خودت روزه بگیر بعد عکس و العملت در مقابل دیگران نیز آسان تر
می شود.

(مصاحبه ی خصوصی 11 ،اسفند )1388

 -من به ذهن می گویم دزد ترسو ،چون هم می دزدد و هم می ترسد( .بودروم)1321 ،

 اگر نگاه کنید می بنید که همه ی انسان ها دو چشم ،دو ابرو ،یک بینی و یک دهان دارند اما چگونه با همیناجزا ،هزاران چهره ی متفاوت ساخته شده است؟ در حقیقت انرژی پشت و ماورای چشم است که فرم صورت را
تشکیل می دهد ،آن همان "خود" ابدی است( .اف دی ای 11 ،جون )2112

 برای تمرین هر ابزاری که داده شده ابتدا باید سکوت را پیدا کرد ،چون سکوت پایه و زمینه است .بدون اینز مینه ،مثل این است که بخواهید با ورق خانه بسازید .خانه ای که با ورق ساخته شود با یک فوت پایین می
ریزد( .دی وی دی انواع مدیتیشن ها)2112 ،

 -توجه ،انرژی است و انرژی افکار را زنده نگه می دارد.

(ساتیام در مصاحبه ی خصوصی 13 ،آبان )1321
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