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هب همین دلیل وقتی ردوغگو خطاب اتن می کنند رنجیده خاطر می شوید.
"خود" واقعیِ شما بی گناه و معصوم است،
هب همین سبب شما اتهام انردست و غیر واقعی را نخواهید پذریفت.
"خود" واقعیِ شما شادی و سرور ،خوشحالی ،فرخندگی و مبارکیست.
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هب انم خدا وند بخشنده و مهربان

خدا وند مهربان ،هستی تمامی ،وجود یکتا
رد جایی هک دوگانگی است ،بگذار یکتایی حقیقت را منیبب

رد جایی هک رتس و وحشت است ،بگذا ر تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را منیبب
رد جایی هک نگرانی و رپیشانی است ،بگذا ر فقط آن ی گاهن را منیبب ،آن ی گاهن هستی

رد جایی هک عشق احساس می شود ،بگذا ر عشق بیکران خدا وند را منیبب
رد جایی هک کسالت ،ضعف و انتوانی است ،بگذا ر چشمانم فقط حضور ،همه جا حاضر و تنها قدرت را دنیبب

رد تمام اف کارم ،رد تمام گفتارم و رد ی کایک کردارم ،بگذا ر وجودم فقط هب ی گانگی خدا وند و یا هب ی گانگی هستی شهادت بدهد
فقط ی گاهن ،فقط خدا وند ،فقط هستی

آمین

عشق الهی

رد این ردیای بیکران عشق الهی ،سواالت بلعیده می شوند ،آینده ای وجود ندا رد ،راه و مسیری نیست ،فقط مانند ربگی می ماند هک آزاد و راه ،سبکبال و بی خیال رد
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عشق تسلی بخش است ،چشمه ی ارنژی است و شفا دهنده است .چیه چیزی زبرگتر از عشقی هک من رد مورد آن صحبت می کنم نیست.
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جهل و نادانی محصول بیرون است و از دنیای خارج وارد می شود ،اما آنچه از درون و وجود
شما سرچشمه می گیرد خرد است.
بابا
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انسان خردمند یا خود شناخته از "خود" سعادتِ
کامل می گیرد؛ او سعادت را خارج از خود جستجو
نمی کند .در واقع او هیچ خواسته و برنامه ای برای
یافتن شادی از دنیای بیرونی ندارد .او با شادی که از
درون دریافت می کند راضی است .عظمت انسانِ "خود" شناخته فراتر از توصیف است ،حتی فراتر از
تصور شما! کتاب مقدس وداها اعالم می کند :کسی که برهمن ،خداوندِ بدون صفت و فرم یا مطلق
(ضمیر آگاهی خالص) را شناخته است "خود" ،برهمن است .آن کس که به اصل برهمن دست یافته
است خودش در باالترین جایگاه قرار گرفته است.

من اعالم می کنم که باالترین خرد ،برهمن است؛ بدون مشخصات ،حاالت و کیفیت ها .وداها و
ساستراها (کتاب مقدس هندو) اعالم می کند که برهمن حقیقت است ،باالترین خرد و بی انتهاست .او
از هر گونه ویژگی عاری است .هنگامی که برهمن شناخته شود آنگاه شخصی که شناسایی کرده است
با آنچه شناسایی شده و دانشِ شناخت ،همه یک می شوند.
باگوان شری ساتیا سای بابا ،یانا واهینی

ساتیام
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الهامی از انزنین
سوال66
نازنینم ،ترک شما برای ما
بسیار مشکل است .لطفاً
آخرین سخنانتان را به ما
بگویید .از شهد و شراب
تمام آگاهی و معرفتی که
تاکنون بیان شده سخن
بگویید.
بله ،شما بیهوده با من روبرو نشدهاید .ممکن است که هنوز دلیل حقیقی این مالقات را ندانید .من سال های
بسیاری است که در این کوه ساکن هستم ولی قبالً هرگز برای کسی قابل رویت نبودهام .مأموریت من فقط در
سکوت انجام میگیرد .شما حقیقتاً جزو عدهی معدودی هستید که به این قلهی حقیقت دست یافتهاید .من
خوشحالم که این زمان را با همهی شما گذراندم .همانگونه که در چشمان یکایک شما خیره میشوم ،در آن
آینهی شفاف فقط "خود" را میبینم .شما از آنچه که نزدیک نامیده میشود به من نزدیک تر و من به شما
نزدیک تر هستم جایی که مسافتی وجود ندارد .حال من به هر کدام از شما شمشیر نامرئی و تیز و برندهای
میدهم ،شمشیری که فقط شما از داشتن آن آگاه هستید .شمشیر نامرئیتان را در مواردی به کار ببرید که
ظواهر به ضمیر آگاهی شما نمایان میشوند تا به دوگانگی شهادت دهند و شما را گمراه کنند یا این که باعث
شوند که ترس ،جدایی ،تشویش و نگرانی و درد را باور داشته باشید .این شمشیر در مورد افکار خوب و پسندیده
هم باید استفاده شود چرا که در موقعیتهای گوناگون افکار خوب هم میتوانند انسان را به خواب دعوت کنند.
شما در سکوت ،شمشیر نامرئی را استفاده کنید آنگاه با استفاده از آن شمشیر ،همهی آن باور ها محو و ناپدید
خواهند شد .بدانید که هیچ چیزی در خارج از شما و یا حتی در افکارتان ،قدرتی روی "خود" ندارد که از آن
بترسید و یا در مقابل آن مقاومت کنید و یا این که با آن بجنگید .هوشیارانه از این حقیقت و گوهر گرانبها آگاه
باشید .شمشیر حقیقت را هر زمانی که ناسازگاری ،بیماری و یا ناهماهنگی پدیدار میشود آن هم به خاطر باور
کردن آن افکار ،استفاده کنید ،سپس گفتار مرا به خاطر بیاورید که فقط در سکوت "حقیقت" آشکار است .این
کار را بسیار محرمانه انجام دهید .الزم نیست کسی از کار درون شما آگاه شود تا زمانی که به شما از درون
دستور داده شود که در مورد آن سخن بگویید.
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ساتیام :کاری که ما می کنیم این است که یک کابوس را به یک رویای دلپذیر تبدیل کنیم و چنین کاری بسیار
اهمیت دارد یعنی ما کیفیتِ از الف تا ی زندگی (از ابتدا تا انتهای زندگی) را بهتر می کنیم .زیرا ما آن کسی که
هستیم ،هستیم؛ حقیقت آن نمی تواند عوض شود اما این تصویر بدون این آگاهی ،واقعاً وحشتناک است.
 :شما تصویر را بسیار زیبا کرده اید.
ساتیام :تصویرِ زیباییست .اگر به خاطر بابا نبود من قادر نبودم تصویر را برای شما زیبا کنم و شما هم اگر به
خاطر راهنمایتان نبود نمی توانسیتد تصویر را برای کسانی که شما برایشان الهام بخش هستید زیباتر کنید .من
هیچ تفاوتی با آنچه شما هستید ندا رم ،در واقع شما "خود" هستید ،شما اسمتان نیستید ،شما ساتیام نیستید،
شما "خود" هستید! شما به این حقیقت چه می گویید؟ "خود" تنها چیزیست که وجود دارد ،اگر من ،بدنِ همه
ی شما از جمله بدن خودم را از آن جدا کنم ،تنها "خود" باقی می ماند" .خود" باالترین حقیقتی است که من
می توانم خبر خوش آن را به شما بدهم .با این حال ما باید این خوابی که باعث فریبمان می شود را فریب دهیم
و این دقیقاً همان کاریست که انجام می دهیم .مطلقاً هیچ تفاوتی بین من و هر یک از شما وجود ندارد" .خود"
یا ساتیام ،شمای بدون فرم است .شما به این حقیقت چه می گویید؟ نه من وجود دارد و نه تو ،ساتیام وجود
ندارد ،همه اش خوابِ "خود" است .شما "حقیقت" را می خواهید و "حقیقت" را شنیدید!
 :آیا شما می گویید که این خوابِ "خود" است؟
ساتیام :بله .هر زمان که بگویید "خود هست" ،آن تنها چیزی است که وجود دارد؛ "من ساتیام هستم" و یا "من
فالنی هستم" وجود ندارد .تا زمانی که درک کنید من چه می گویم اجازه دهید خوابتان دلپذیر باشد زیرا فقط
ساتیام
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یک خواب دلپذیر حاکی از پیشرفت شماست و همه ی شما خوابتان را دلپذیر کرده اید ...فقط "خود" وجود دارد،
فقط "خود" وجود دارد و آن "خود" خواب می بیند و "خود" ،می تواند این خواب را به میل خود تغییر دهد.
وقتی می گویم "خود" ،من بدن خودم را از این تصویر حذف می کنم .پس تالش کنید تا آنچه به شما می گویم
را درک کنید .مطلقاً هیچ چیز به جز "خود" ،حقیقت ندارد" .خود ،آن است" ،هیچ چیز به جز "خود هست"
وجود ندارد ...هیچ چیز" .خدا" وجود ندارد" ،این" وجود ندارد" ،آن" وجود ندارد ،فقط "خود هست".
تا آن روزی که (البته خیلی هم دور نیست) ،هر یک از شما بتوانید این حقیقت را درک کنید ،بال هایتان را
بگسترانید و حسن نیت و عالقه تان را گسترش دهید .هر چه بیشتر حسن نیت و عالقه تان را گسترش دهید
فاصله تان به "خود" کمتر می شود .بقیه ی چیز ها مزخرف و پوچ هستند .مردم وانمود می کنند که بیدارند ولی
نیستند ...اما هر کدام از ما در حال بیدار شدن هستیم.
همان "خود"ی که شما هستید ،تنها چیزی است که "هست" .تصورش را بکنید! وقتی شما فرم را بردارید ذره ای
تفاوت بین شما و خود حقیقی وجود ندارد! فقط "آن" وجود دارد؛ بهترین چیزی که می توانید بگویید این است
که "من آن هستم که خود هست"" ،ساکن و ساکت باشید و بدانید که خود ،آن است "...این حقیقت است و
آنچه می ماند روندیست برای رسیدن به این نقطه .هر چیزی که من می گویم برای رسیدن به این نقطه است.
شما نمی دانید که همگی تان چقدر خوشبخت هستید ...هیچکس این حقایق را فاش نمی کند! همه می گذارند
که شما آنقدر در تاریکی کار کنید تا خودتان آن را پیدا کنید ،همان کاری که من با رحمت گورویم کردم .هرگز
تا آخرین نفس فراموش نکنید که حقیقت را از کجا به دست آورده اید .بعضی ها فراموش می کنند ...من فراموش
نمی کنم .مهم نیست که چقدر به خودشناسی رسیده اید ،بدانید که کجا بوده اید ،یادتان باشد که در چه
منجالبی قرار داشتید ،این یادآوری شما را در جای درست نگاه می دارد.
ناسارگاداتا یک هستیِ خودشناخته بود که هر روز صبح برای گورویش پنج باژان می خواند و او را پرستش می
کرد ،چرا؟ او نیازی به این کار نداشت ...او این کار را می کرد تا نمونه ای باشد برای کسانی که تازه شروع به باال
رفتن نردبان کرده اند زیرا سرسپردگی می تواند آن ها را به باالی پشتبام برساند؛ هیچ چیز دیگری این کار را
نمی کند .اگر سرسپردگی نباشد ،کلمات گورو در آن ها حک نخواهد شد و آن ها به گورو اعتماد نخواهند کرد.
ناسارگاداتا به خاطر آموزش به شاگردانش در روز پنج بار باژان می خواند و این کار اصالً به خاطر خودش نبود.
من در جواب به این سوال ک ه آیا شما می توانید در خانه ی ما عکس من را در اتاق بابا بگذارید گفتم ،مطلق ًا نه؛
بگذارید مردم بدانند که من در جایگاه و خانه ام ،از گورویم سپاسگزار هستم.

4

نشریه ی دی ماه 2931

اگر فراموش کنید از کجا آمده اید ،نفس و منیت جلو می آید .به رامانا ماهارشی گفتند" :آیا تو گورو داشتی؟" او
گفت" :بله من گورو داشتم ،کوه آروناچاال گوروی من بود" .من هرگز به خودم اجازه ندادم فراموش کنم از کجا
آمده ام فقط به این دلیل که برای همه شما یک نمونه باشم .من باالترین "حقیقت" را می دانم اما از معلمم
سپاسگزارم چون اگر به خاطر او نبود من از بدبختی می مردم .من این موضوع را با شما در میان گذاشتم که
شما هم تا رسیدن به خط پایان ،در مسیر درست باقی بمانید .من نیازی به عشق شما ندارم اما به عشق شما
برای خودتان نیازمندم .هنگامی که شما بر روی پشتبام نشسته اید ،پایین را نگاه می کنید و می گویید :آن است
جایی که من از آنجا آمدم.
فروتن بمانید ،بخشنده بمانید ،بر سکوتتان تمرکز داشته باشید و تا آخرین قدم اجازه ندهید سرسپردگی تان از
میان برود! هنگامی که شما یگانگی خود را درک می کنید ،سرسپردگی فروکش می کند ،اما شما آن را نگه
دارید .نگه دارید! چون ناجی شما خواهد بود.
با این که در دوم ماه می به من گفته شد چه کسی هستم ،اما من قبول نکردم که گورویم را رها کنم و نتیجه ی
آن فوق العاده بوده است .با این که حقیقت به من گفته شد ،من پی بردم که نباید عشق و سرسپردگی به گورویم
را از دست بدهم .اعتماد کنید که هر چه من به شما می گویم برای خودم نیست ،من این پروسه ها را گذرانده
ام .تمامی این ها برای شماست تا نفس و منیتتان را تحت کنترل داشته باشید .نفس و منیت" ،من کسی هستم"
است که بسیار خطرناک است .همیشه فروتن باشید ،همیشه خدمتکار خداوند باشید؛ همانند من .به خدا قسم که
من احساس می کنم خدمتکار شما هستم.
همه ی شما برای تولد من خیلی زحمت کشیدید اما قسم می خورم که من همیشه در حالِ خدمت به شما
هستم .من یک خدمتکار هستم! گورو با عشق تسخیر می شود؛ هیچ چیز دیگری جز عشق نمی تواند قلب گورو
را تسخیر کند .شما نمی توانید بگویید که عشق دارید یا نه ،بلکه گورو باید وجود آن را در شما تایید کند .آن
وقت است که بین ما همنشینی صورت می گیرد.

ساتیام

 25اگوست 2113
رینو ،نوادا
(شش روز پس از اتمام ریتریتِ سکوت و سادگی سال )2113

ساتیام
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ریتریت سکوت و سادگی
رینو-اصفهان
شهریور 2931

 :در این ریتریت هر یک از ما
می دیدیم که بدون استفاده از
ذهن و با تکیه بر سکوت و سکونِ
درونی مان کار ها انجام می شود.

این ریتریت همانند لقمه ی

(اگوست )1229

بزرگی بود که بلعیدیم ،اما برای

این مطالب از

هضم کردن آن به زمان احتیاج

مکالمه ی تلفنی در کیو عاشقان آتالنتا،
 29اگوست 2113

داریم.
ساتیام :بله همینطور است ،اثرات

و
کنفرانس تلفنی نشریه ی "ساتیام"،
 31اگوست 2113

این ریتریت بسیار عمیق است و
کم کم دیده می شود.

وقتی

سنگی را به آب پرتاب می کنیم

جمع آوری شده است.

ابتدا صدای کمی شنیده می شود
اما بعد از مدتی حباب ها از داخل
آب به بیرون می آیند .حتی بعد
 :این ریتریت برای من همانند یک

از ریتریت از هر یک از شما می

خواب خوش بود.

شونم که در زندگی روزمره تان

ساتیام :بله اگر ریتریت را با خوابی که در

با اتفاقات عجیبی رو به رو می

بازار داریم مقایسه کنیم ،همانند خوابی

شوید .همگی شما از پایان این

خوش به نظر می آید؛ زیرا هنوز حقیقت را

ریتریت متاسف هستید و برای

به صورت مداوم در خواب روز لمس نکرده

برنامه ی بعدی لحظه شماری می

ایم که بتوانیم ریتریت را بیداری (حقیقت)،

کنید.

و مواقع دیگر را خواب بدانیم.

6
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ساتیام :در ریتریتی که برگزار شد ،من دیدم
و احساس کردم که همه ی شما آماده ی
خدمت کردن هستید و همه تان نتیجه
 :نمی توانم بگویم که تا چه اندازه

خدمت را می دانید.

به بودن در این ریتریت احتیاج

گشایشِ قلب می شود و این گشایش با چه

داشتم ،واقعاً برای من الزم بود؛

چیزی پُر می شود؟ با "ساتیام" پُر می شود.

نیروی جدیدی گرفتم.

چیزی که تمام وجود من را راضی نگه می

ساتیام :بله همه ی ما به این ریتریت

دارد این است که در حال حاضر ،آینده دست

احتیاج داشتیم .بیاد داشته باشید

آینده است ،در حال حاضر رضایتی که من از

وقتی انسان به چیزی خیلی احتیاج

نتیجه ی این درس ها دارم بی انتها است.

داشته باشد ،متوجه نمی شود و تصور

رضایت من از درس هاست ،از کسانی است که

می کند اصالً احتیاح ندارد .وقتی

هوشیار بودند ،انتخاب کردند ،به کار بردند،

تشنه می شویم اگر آب نخوریم بعد

نتیجه دیدند و نشان دادند .هیچکسی وجود

از مدتی احساس تشنگی از بین می

ندارد که درس ها را بشنود ،بگیرد ،عاشق

رود در صورتی که بدن هنوز به آب

بشود ،به کار ببندد و زندگی اش به طور

احتیاج دارد .زمان هایی که فکر می

خوبی دگرگون نشده باشد .چنین افرادی به

کنید در این راه دیگر به چیزی

دنبال ایجاد تغییر در زندگی شان نبوده اند،

احتیاج ندارید سریعاً خودتان را به

آن ها با استاپ و حضور و باقی ابزار ها و

نوعی با حقیقت آغشته کنید.

تعالیم ،مشغول هستند و سرشان به کار

هر خدمتی باعث

خودشان است ،اما در این روند زندگی شان
دگرگون می شود و این اتفاقی است که بدون
هیچ شک و تردیدی رخ خواهد داد.

ساتیام
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 :این ریتریت یک ضیافت الهیِ پر عشق بود ،یک عشق بازی الهی بود ،درک عظمت و بزرگی
ساتیام بود ،و قدردانی بسیار عمیقی از عشق الهی که ساتیام به همگی ما نثار می کنند بود.
ساتیام :بله و همگی تان در این ضیافت شرکت داشتید .این ریتریت قدردانی بسیار زیبایی بود و
من اصالً انتظار نداشتم که هر کدام از شما تا به این اندازه غنی و پخته شده باشید که بتوانید

ایثار کنید بدون آن که هیچ فکر و توقعی برای دریافت داشته باشید .من دوست دارم همگی
شما سیراب باشید و از گشایشی که برایتان بوجود آمده است احساس رضایت کنید تا آنچه داده
شد و دریافت شد ،در هر یک از شما تجلی شود ،البته چنین اتفاقی به تمرین بسیار زیادی نیاز
دارد .ما باید بسیار تمرین کنیم تا ایثار روش زندگی مان شود و هیچگونه سوالی باقی نماند،
یعنی بدون توقع باشیم! وقتی بدون توقع و با ظرف خالی به سمت خداوند بیاییم رحمت
بیشتری دریافت خواهیم کرد.

 :ساتیام جان من فکر می کنم بعد از ریتریت "سکوت و سادگی" انتخاب موضوع
"ساتیام" برای نشریه بسیار عالی است زیرا به نظر من همگی ما برای این موضوع آماده
هستیم.
ساتیام :بله آماده هستید به اضافه ی این که در طول ریتریت با وجودی که هر یک از شما
عشق و سرسپردگی تان را نسبت به من نشان دادید اما در عین حال یکی از عمیق ترین و
پُر خرد ترین ریتریت ها بود .حتی اگر در آن چهار روز با هم مدیتیشن می کردیم نمی
توانست تا این اندازه موثر باشد .تمامی درس ها داده شده و تغییر نمی کنند اما هنگامی که
عشق و خردتان را در عمل به کار بیاندازید ،در قلبتان برای دریافت کردن گشایش ایجاد می
شود.
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خانمی که نگران شرایط مادرش در مدتی که او به ریتریت می رفت بود می گوید:
برنامه ی سفر من به طور معجزه آسایی درست شد .تنها سفری بود که وقتی به
خانه برگشتم مادرم را خوشحال و راضی دیدم .کسانی که در این مدت به جای
من از او نگهداری کردند بسیار خوب این کار را انجام دادند و مادرم آن ها را بسیار
دوست داشت.
ساتیام :دعای من برای تمام کسانی که در این ریتریت شرکت کردند و همینطور
اقوامشان هم همین بود .حاال دیگر متوجه شدی که در نبود تو دنیا زیر و رو نمی
شود .اگر "خود" را در الویت قرار دهی و به "خود" برسی" ،خود" هم تمامی کار
ها را درست می کند .او این قول را از هنگام تولد در قلب ما گذاشته است .ولی
اگر "خود" را در اولویت قرار ندهی هر دو را از دست خواهی داد .اولویت بندی
باید درست باشد.
در این ریتریت همه با جان و دل و بدون توقع هر کاری از دستشان بر می آمد
انجام دادند .یکی از افرادی که به این ریتریت آمده بود مادرش در بیمارستان
بستری بود .او همه چیز را رها کرد و به این ریتریت آمد و بزرگترین رحمتی که
ممکن بود در این ریتریت گرفته شود به او داده شد .البته همگی ما رحمت دریافت
کردیم اما برای او بسیار آشکار بود .هم مادرش از بیمارستان مرخص شد و هم هر
آنچه در دلش داشت ،یکی پس از دیگری گرفت .در این دنیا به ما یاد داده اند که

انجام وظیفه اول است .بله اول است در صورتی که "حقیقت" اولویت و وظیفه ی
اول ما باشد .تحتِ چنین اولویتِ اولی به سایر امور دیگر رسیدگی می شود.

ساتیام
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پایین بروید
اگر چیزی به شما آرامش نمی بخشد ،به آن فکر نکنید .اگر چیزی به شما آرامش نمی دهد ،راجع به آن صحبت
نکنید .اگر کاری به شما صلح و آرامش نمی دهد ،آن را انجام ندهید .از استاپ مدیتیشن در مقابل افکار تکراری
استفاده کنید .مدیتیشنِ حضور ،سر زدن به "خانه" ،رفتن به ناحیه ی قلب ،باعث می شوند توجه و تمرکز،
ل
طوری تربیت شوند که به جای پرسه زدن در آن باال (ساتیام به سرشان اشاره می کنند) ،مانند سگی در مقاب ِ
قلب خم شوند و تعظیم کنند .در واقع توجه شماست که نیاز دارد تمرکزش در جای دیگری باشد نه ذهن؛ زیرا
ذهن مشکلی ندارد و کار خودش را انجام می دهد.
تصور کنید به سینما رفته اید و فیلمی که نمایش داده می شود فیلم کمدی است .شما با دیدن این فیلم می
خندید .بنابراین شما با داستان کمدی فیلم به نوعی آغشته و درگیر می شوید .سپس در آخر فیلم هنرپیشه ها
به یکدیگر شلیک می کنند .شما از غصه گریه می کنید و همینطور گریه می کنید .وقتی توجه مان را به سمت
باال معطوف کنیم ،با هر نوع تصوری درگیر و آغشته می شویم .بنابراین دیگر هیچگونه ثباتی در ذهن وجود
نخواهد داشت .پس اگر ذهنمان را طوری تربیت کنیم که دوباره و دوباره و دوباره پایین ،و باز هم پایین رود،
دیگر توجه مان به این طرف و آن طرف پرسه نمی زند و از ما فرار نمی کند ،آنگاه قلب و ذهن یک شاهرا ِه
آگاهی خالص و مطلق خواهند شد.
پس از ترک ریتریت  ،تمرینی که باید انجام دهیم این است که آگاهانه و هوشیارانه با تمرکزِ تیز ،توجه مان را
پایین ببریم؛ نه این که افکار را پایین ببریم بلکه توجه مان را پایین ببریم" .توجه" همه چیز را بر انگیخته و به
جنبش در می آورد .اگر توجه به ذهن باشد ذهن را بر می انگیزد و اگر به قلب باشد سکوت را بر می انگیزد و
سکوت در سراسر بدنتان پخش می شود .بنابراین توجه و تمرکز باید دوباره و دوباره و دوباره رو به پایین و به
حیطه ی قلب برده شوند.
اگر باز کردن چمدانِ خاطرات در مقابل دیگران برایتان آرامش بخش نیست ،از باز کردن آن چمدان خودداری
کنید .اگر افکار تکراری به شما آزار می رسانند و یا اگر مسئله ای در زندگی نگرانتان کرده است ،توجه تان را به
سمت پایین بدهید .آنجا جای شماست ،حقیقتِ شماست ،شما باید حقیقت وجود خودتان را بشناسید .توجه
تان را پایین ببرید ........پایین ببرید ........و باز هم پایین ببرید ........تا زمانی که دیگر بندرت به سمت باال بیاید.

ساتیام
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چنین کاری نیاز به تعهد ،ثبات قدم و تشنگی برای صلح و آرامش دارد .چنین کاری ساده است اما با این حال
نیاز بسیار بسیار زیادی به تمرین دارد .به مرور زمان وقتی هر بار مچِ خودتان را در حال درگیری با تصاویر و
افکار بگیرید ،یا هر بار توجه تان را به ناحیه ی قلب ببرید و سکون را پیدا کنید ،یک گام کمتر برای از بین بردن
فالکت در زندگی الزم است.
در غیر این صورت وسوسه ها و تصاویری که اطراف ما پرسه می زنند ،یکی پس از دیگری تا آخرین نفس و با
تالطم و بدون هیچگونه آرامشِ ذهنی توجه ما را به خود جلب می کنند .بنابراین محل آرامی را پیدا کنید و با
دیسیپلین ،هدایتِ توجه به سمت درون را تمرین کنید و به طور بی سابقه ای با "خود" آشنا شوید و یادتان باشد
خداوند در فرم های گوناگون وجود ندارد؛ خداوند هست ،فرم ها و شکل ها نیستند .این باالترین حقیقت است.
آن "هست" را پیدا کنید ،آن "هست" را پیدا کنید .البته همه ی ما تا حد زیادی این کار را انجام داده ایم.
ال
چند تن از شما از وقتی تمرین می کنید صلح و آرامش بیشتری پیدا کرده اید؟ چند تن از شما حتی اثری از آنچه قب ً
بوده اید را در خود نمی بینید؟ چند تن از شما صلح بیشتری دارید؟ چند تن از شما عشق بیشتری احساس می کنید؟
(ساتیام پس از آن که همه دستانشان را باال بردند ادامه می دهند ).باال بردن دست هایتان نشان دهنده ی این
است که این راه ،راه درستی است.
ریتریت "سکوت و سادگی" ،روز تولد ساتیام ،تاهو 18 ،اگوست 2113

ا گر نادر ترینِ نادر ها را در این دنیا در نظر بگیرید ،در بین آن نادر ترین ها شرایط کسانی که برای
الهیت کار می کنند نادر تر است!
حرف من را قبول کنید؛ من حقیقت را می گویم ،شرایط شما بسیار کمیاب است و شما بسیار
خوشبخت هستید .خدماتی که برای این تعالیم انجام می دهید ،به تنهایی ،حتی اگر هیچ تالش
دیگری نکنید ،شما را در زمان کوتاهی آزاد می کند .البته همین اآلن هم آزاد هستید ولی منظورم
این است که آزادی را آگاهانه احساس می کنید.
الهیت به همه ی کسانی که صادقانه حقیقت را می خواهند ،اجازه ی خدمت کردن می دهد .تمامی
این افراد می خواهند به طرق متفاوتی بیشتر و بیشتر خدمت کنند .چرا؟ زیرا که "خودِ" درون آن
ه ا می گوید" :این راه ،راه درستی است .دودستی آن را بگیر و با آن به جلو برو ،دیگر این شانس
نصیبت نخواهد شد".
چگونه می توانیم بفهمیم یک راه ،راه درست یا راه حقیقی است؟ وقتی که آن راه آسیب نرساند،
چیزی را عوض نکند و فقط همه چیز را زیبا تر کند .مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112
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گفتگوی تخیلی میان چند
تن از عاشقان در یک
کافی شاپ
(گفتگوی میان نیلوفر و ساتیام واقعی است)
پانته آ :سپیده جون ،کمکم کن! در مشکالتم غرق شدم .مدام ذهنم رو می خونم .مدام بدون این که بخوام در دام
بازار می افتم .تازه آرزو دارم که حقیقت رو هم درک کنم.
سپیده :تو دچار منیت شدی.
پانته آ :چی؟ منیت؟!!! خوندن افکار چه ربطی به منیت داره؟
سپیده :خیلی ربط داره .ساتیام می گن" :منیت دقیقاً همان زمانیه که افکارتون رو می خونید" .وقتی جنابعالی صبح از
خواب بیدار می شی و فکر می کنی که پانته آ هستی دیگر بقیه روز تکلیفت روشنه .باید هم با ذهن بری!!!!!
پانته آ :پس تو می گی چی کار کنم؟ راه حلت چیه؟ چطور آرامش پیدا کنم؟
چقدر تو این رستوران سر و صداست!!! چرا همه ی دنیا با من سر جنگ داره؟
سپیده :به حرف های من گوش می دی یا حواست به صدای توی رستورانه؟ چقدر توجهت به چیز های مختلف جلب
میشه! به من گوش ک ن! ساتیام بار ها گفتن تا زمانی که ذهن تمایل داره توجه رو جلب کنه ،آرامشی در کار نیست.
پانته آ :می دونم .همه ی این ها رو می دونم .حتی می دونم ساتیام گفته که باید در وضعیت بودن باشیم .اما چه
جوری؟ من گاهی انگار همه چیز رو فراموش می کنم.
سپیده :اینق در برای خودت پشت پا نگیر .همه ی جوابا رو داری .چرا خودت رو بیخودی می پیچونی؟ ذهنِ مشغول تو
به این کار عادت کرده .هر کاری رو از جای درست شروع کن.
ساتیام
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پانته آ :جای درست کجاست؟
سپیده :ساتیام جون می گن" :تا وقتی که اولین قدم در راه آروم کردن ذهن رو بلد نباشی اصالً مستقر شدن در
وضعیت بودن امکان نداره".
پانته آ :بد تر دلسرد شدم.
سپیده :برات خبر خوش دارم .آشنا شدن با حقیقت باعث می شه اولویت افکارمون تغییر کنه .تو فقط باید توجه
نشون دادن به ذهن و باور کردن اون رو استاپ کنی.
پانته آ :من افکارم رو مدام می خونم و تازه انتظار دارم حقیقت وجودم رو هم ببینم!!!! راستی این انسان های خود
شناخته چطور ذهنشون آرومه؟
سپیده :من نمی دونم ،اما ساتیام گفتن که افکار اون ها مورد هیچگونه توجه ای قرار نمی گیره .در هر حال ذهن آرام
ذهنیه که چون افکارش مورد توجه قرار ن گرفته ،آشغال هایش در ته آب ته نشین شده .معلومه که در چنین آب زاللی
می شه خود رو دید .ساتیام می گن همون آب اگه با افکار کثیف بشه دیگر نمیشه تصویر خود رو در اون دید.
پانته آ :پس من از حرف های تو اینطور درک کردم که وقتی من با ذهنم یا بدنم هم هویت می شم نمی تونم
حقیقت رو درک کنم و خودم رو در اون آب زالل که همون ذهنِ ته نشین شده و صافه ،ببینم .تازه اسیر بازار های
دروغی و خیالی هم می شم و می خوام برای مشکالتم راه حل پیدا کنم.
سپیده :ساتیام می گن ما با سایمون هم هویت می شیم و بعد هم می گیم که ما انجام دهنده هستیم .او بار ها گفته
که خوش به حال ما که با رحمت معجزه آور ،تونستیم با ابزار ها آشنا بشیم و کم کم متوجه بشیم که باید در مقابل هم
هویت شدن با سایه ی اولمون (که درخواب روزه) ،استاپ کنیم و اون رو با مدیتیشن حضور جانشین کنیم.
پانته آ :ممنونم که همه ی این حقایق رو دوباره به من یادآوری کردی .واقعاً این یادآوری نجات دهندَست .نمی
دونم چرا هی یادم می ره.
سپیده :خوشحالم .ما نباید بزاریم این آب از الی انگشتانمون بریزه و گرنه زجرمون زیاد می شه .ولی من هم سوالی
دارم شاید تو بتونی کمکم کنی.
پانته آ :وااهلل با این اوضاعی که من دارم بعید به نظر می رسه که بتونم کمکی کنم ولی سوالت رو بپرس شاید بشه کاری کرد.
سپیده :تو مشکلت در استاپه و من مشکلم در اعتماد .نمی دونم اعتماد کردن رو از کجا شروع کنم؟
24

نشریه ی دی ماه 2931

پانته آ :اتفاقاً من به تازگی صحبت های ساتیام رو در این مورد گوش کردم .یادت می آد که ساتیام بار ها گفتن ،قبل
از این که متولد بشیم قولی در وسط قلبمون گذاشته شده که اگر افکارمون رو نخونیم از همه چیز ما مراقبت می شه؟
سپیده :بله .اما من گاهی واقعاً مضطرب و نگران می شم.
پانته آ :ساتیام در چنین شرایطی می گن که قول رو به خاطر بیار و با اون قول دوباره تجدید پیمان کن .به اون قول
خفته دوباره توجه نشون بده و همه چیز رو در دامن آن قول رها کن و این کار رو واقعاً با اراده و تمرکز انجام بده.
سپیده :راست می گی من گاهی اصالً یادم می ره که سر نخ کجاست.
پانته آ :زمانی که ذهنم بشدت مشغوله ،مدیتیشن اعتماد به دادم می رسه .خودم رو تو این قول رها می کنم ،سبک
می شم و برای چند لحظه انجام دهنده بودنم رو کنار می ذارم .مدیتیشن اعتماد برای من همیشه دعوتیه به سکوت.
اون رو با تمام وجودت امتحان کن .البته اآلن مدتیه که توجهم توی بازاره و برای همینه که کم آوُردم.
در همین هنگام ساتیام و نیلوفر وارد کافی شاپ می شن.
پانته آ :او! چقدر خوب! شما ها اینجا چیکار می کنید؟
ساتیام :داشتیم پیاده روی می کردیم ،گفتیم بریم یک قهوه بخوریم .شما ها چیکار می کردید؟
پانته آ :معلومه دیگه داشتیم درسامون رو دوره می کردیم!!!!!!!
ساتیام از ته دل می خنده.
نیلوفر در حالی که دو تا صندلی به میز اضافه می کنه می گه :حاال چی می گفتین؟
سپیده :واااهلل من داشتم به پانته آ می گفتم هر چیزی رو باید از جای درستش شروع کنی .اولین قدم اینه که باید
آروم کردن ذهن رو یاد بگیری.
نیلوفر :بیا از ساتیام بپرسیم .ساتیام جون لطفاً برای صدمین بار به ما بگو اولین قدم در این راه چیه؟!!!!!!!
ساتیام :استاپ.
نیلوفر :استاپ از ذهن می یاد یا از قلب؟
ساتیام :از هیچ کدوم .راستی تو چه طور استاپ می کنی؟
نیلوفر :من از ذهن استاپ می کنم اما قلبمَم توشه.
ساتیام

25

ساتیام :چه طوری از ذهن استاپ می کنی؟
نیلوفر :ذهن میگه استاپ ،باالخره منم استاپ می کنم.
ساتیام :اون کیه که استاپ می کنه؟
نیلوفر :ذهن من.
ساتیام :پس تو برو درس استاپ مدیتیشن بده!!!!!!!
نیلوفر :نکنه همش تصوراته؟
ساتیام :تصورات هم همون ذهنه.
نیلوفر :قلب که استاپ نمی کنه پس شاید "خود" استاپ می کنه.
ساتیام :ابداً ! ابداً! خود چیه؟ من اقالً سی بار راجع به این موضوع صحبت کردم .جالبه که بدونیم چقدر حقیقتِ واقعی
لغزنده و ظریفه که اینقدر یادآوریش مشکله در حالی که خیلی ساده است ،راستی چرا اینقدر یادآوریش برای همتون مشکله؟
خوب حاال چی استاپ می کنه؟ استاپ یعنی چی؟
نیلوفر :اصالً هیچی .خودش استاپ می شه.
ساتیام :نه! اگه خودش استاپ می شد که تو به خودشناسی رسیده بودی .باالخره نهایتاً استاپ میشه ،اما نه در اونجایی
که تو اآلن ایستادی.
نیلوفر :من جواب سوال تو رو نمی دونم اما می دونم که چطور استاپ مدیتیشن برای من اتفاق می افته.
(نیلوفر با خنده و شوخی ادامه میده) من نصفه شب از خواب بیدار می شم با هزاران نگرانی و فکر دنیایی .من نمی
دونم در آن م وقع چی کار می کنم ،تنها کاری که می کنم اینه که فقط می گم استاپ ،زبونی هم نمی گم ،با فکرم یا با
ذهنم می گم ،ولی با اعتماد و اعتقاد کامل می گم .به محض این که استاپ می آد جلوم ،یعنی به محض این که توجهم
رو به استاپ می برم ،خودش استاپ میشه.
ساتیام :آهان! حاال شد! همین اآلن خودت اصل مطلب رو گفتی .همون توجهه ،همه چیز در مورد توجهه .استاپ در
مورد ذهن نیست ،در مورد قلب هم نیست ،در مورد اینه که توجه کجاست و اونوقت چشمت و چشم درونت اون رو دنبال
می کنه .اگه توجهت به استاپه که داره به ناحیه قلب می ره و یا به سکوت می ره ،تو استاپ کردی .پس همه چیز در
مورد توجههِ .حاال اگه تو بگی استاپ ،اما توجهت به افکارت باشه که اغلب این اتفاق می افته ،آیا می تونی استاپ کنی؟
26
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نیلوفر :نه!
ساتیام :بنابراین تو باید توجه رو طوری تربیت کنی که لحظه ای که به استاپ فکر می کنی توجه از ذهن آزاد بشه و بره
به ارباب دیگه ای خدمت کنه که همون سکوته .این استاپِ حقیقیه .فقط تمرکزه .یادت باشه ،زنجیر و اتصال تو با
بودن در بازار و یا نبودن در بازار طنابِ توجهه.
نیلوفر :بقیه مدیتیشن ها مثل اعتماد و حضور هم با همین طنابه؟
ساتیام :آره ول ی استاپ برای اینه که کامالً ذهن رو انکار کنه یعنی هیچگونه توجهی به ذهن داده نشه ،اونوقت بقیه
مدیتیشن ها آسون تر می شن .ولی در هر کدوم که خبرگی پیدا کنی در اون یکی هم اثر می زاره ،یعنی مثل موی
بافته شده است که تو هم رفته.
نیلوفر :پس زمینه ی همه این ها استاپه؟
ساتیام :استاپ مدیتیشنه ،یا اعتماد مطلقه و یا حضور مطلقه .هر چی هست باید کامل باشه تا استاپ بشه.
نیلوفر :یعنی اولش استاپ نیست؟
ساتیام :اون مدیتیشن ها تو رو به استاپ می برند ،به شرطی که قوی انجامشون بدی .یعنی وقتی می گی اعتماد ،باید
بالفاصله استاپ رو برات بی آفرینه یعنی تمرکز رو بکشه به سمت قول .وقتی می گی "آیا با منی؟" باید دوباره تمرکز
رو بکشه به سکوت و ذهن رو آزاد کنه .این کار کمی سخته به خاطر این که ذهن هنوز فعاله ،استاپ مدیتیشن کنیم بهتره.
نیلوفر :در مورد حضور چی؟ وقتی می گیم چون خداوند همه چیز است......؟
ساتیام :اینم مثل همونه ،فرقی نمی کنه.
نیلوفر :اما به نظر من حضور فرق داره.
ساتیام :حضور توجهت رو جلب می کنه تا تو بتونی بزرگی رو ببینی و بفهمی خودت کجایی .به هر صورت توجه رو می گیره.
نیلوفر :در یک کنفرانس تلفنی یکی از شما پرسید وقتی ما می گیم چون خداوند همه چیزه این همه چیز ،شامل ذهن
هم میشه؟
ساتیام :منظورت چیه؟ اشتباه اینه که وقتی می گیم چون خداوند همه چیزه ،بعد فوری بگیم پس ذهن هم هست ،بدنم
هم هست ،سگ هم هست ،هیتلر هم هست ....اما ما این کارو نمی کنیم ،ما تک تک چیز ها رو نام نمی بریم و
وقتمون رو تلف نمی کنیم .وقتی می گیم تمامیت ،دیگه ذهن استاپ می کنه ،کجا میتونه بره؟ تمامیت بی انتهاست.
ساتیام
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ما دیگه گروه بندی نمی کنیم چون بی انتهاست .وقتی بی انتهاست دیگه نمی گی :نیلوفر کیه؟ ،میگی :من چه کسی
هستم؟ ،نمی پرسی :پس ذهن من چیه؟ ،می پرسی :من کی هستم؟ .در این مدیتیشن به ذهن و بدنت اشاره نمی
کنی .تو به حقیقتی اشاره می کنی که بی انتهاست و بعد می پرسی :من چه کسی هستم؟ ،وقتی می پرسی :من چه
کسی هستم؟ ،نه تنها می بینی که نمی تونی از او جدا باشی بلکه داری توجهت رو می دی به اون چیزی که تو واقعاً
هستی.
نیلوفر :یعنی همون تمامیت.
ساتیام :بله ،توجهت رو به ذهن نمی دی ،به بدن نمی دی ،توجهت رو به مایا نمی دی .مثل این که شب بخوابی
و تو خواب از خودت بپرسی :اگه خداوند همه چیز هست من چی می تونم باشم؟ ،وقتی می پرسی :من چی می تونم
باشم؟ ،باید خودت رو توی رختخواب ببینی .باید حقیقت رو ببینی .نمی تونی بگی :پس این که تو خوابه کیه؟ اون که تو
خوابه کیه؟؛ خواب خوابه.
نیلوفر :یعنی راجع به خواب نمی تونی سوال بکنی ،فقط بیداری رو میتونی ببینی؟
ساتیام :نه! میتونی سوال بکنی ،ولی این راه درست مدیتیشن کردن نیست .ما این مسئله که "ذهنِ من چیه؟" رو
حل نمی کنیم ،ما این که "من چی نیستم" رو حل می کنیم و اون زمانیه که خودت رو در تمامیت پیدا می کنی.
سپیده :پانته آ عجب شانسی امروز من و تو آوُردیم .ساتیام جون خدا رو شکر که امروز ما با شما مالقات کردیم وگرنه
با مسایلمون سردرگم می چرخیدیم.
ساتیام :خوشحالم که دور هم هستیم.
پانته آ :خدا رو هزار بار شکر ،همه چیز برای آزادی و بیداریمون فراهمه .نمی دونم چرا هی یادمون می ره .زندگیمون
مثل تنفسه ،با دم می ریم تو درونمون و با بازدم می آییم دوباره تو بازار .بیایین در همین لحظه جشن بگیریم چون با این
راهنمای بی نظیر و راه فوق العاده ای که ما توش افتادیم دیگه گم شدنمون محاله!!!!
به افتخار همین لحظه!!!!!
سپیده :آقا چهار تا قهوه لطفاً!..........
صحبت خصوصی ساتیام با نیلوفر ،لوس آنجلس ،سپتامبر 2113
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خود ومدیتیشن اعتماد

ساتیام :اگرمدیتیشناعتماد ردعمقیهک قولوجود دارد انجامشود نتایج خارقالعاده ای دارد .اینزمانیاست هکشمامیخواهیدقولرا ردوجوداتن پیدا کنید،
هناینهکبگودیی":من میدانمردوجودمن هستی؛بیا" ،بلکهبپرسید" :توکجاهستی؟ توکجاهستی؟".
این سوالهمانندایناستهکرپسیده شود" :منهچکسیهستم؟" .رهدو این سوالاهیکیهستند.
 :یعنی با این کار"خود"هب"خود"ضرهبمی زند.

ساتیام :بله ،همیشه"خود" هب"خود"ضرهبمی زند .بعضیاز مواقعردسکوتضرهبمی زندوبعضیمواقعبنظرمیرسد هکاز بیرونضرهب زدهمی شودولی بیرونیوجود
ندا رد؛بازهمازردوناستولی هبشکلدیگری .ضرهب،ضرهباستولیباروش اهیمتفاوت.
مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112

ذهن فعالواستاپ

بااطمینانویکارادهیآهنین،اجازهبدهذهنرههچمی خواهدفکرکندوبگوید،اماتوهیچگوهنجوابی هباونده .حتی هباونگو" :منباتوهمراهنمی شوم" ،یا "ربو،منرد
مقابلتواستاپ کردهام"،یا "تونمیتوانیردمنارثبگذا ری" ،هیچگوهنم کالمه ایبااف کارت ندا شتهباش،ساکتباش؛فقطیکتماشاچی.
تنها کاری هکبایدانجامدهی ایناست هکدائ ًماتمرکزترا هب انحیهقلبت بری .بااینکار کم کممتوهجخواهیشد هکاف کارتدیگروجودندا رند.
وقتی ردحالاستاپ کردنهستیممکناست اف کار دوبارهبیایندودوبارهربوند ،قویباشوبدان ذهندشمنتنیست ،چیزیربایرتس وجود ندارد زریا
ً
اف کاری هکتو رامی رتساننداصال حقیقتندارند .اجازهبدهرهفکریهک میخواهد بیاید،حتی بدرتین اف کارردموردفرزندانت،
فقطساکتباشوهبقولقلبتاطمینانکن.

ساتیام
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قلبتمیگوید":منتماممسائلزندگیات راهببهترینوهجمرتبخواهم کرد"،دیگر هچمیخواهی؟
ازاف کارت نترس .رهبارهکبترسیخودترا رد چاهلانداختهای .پسردرنفتنباذهنارادهکن وهبقولقلبتاطمینانکن.
سکوت کن ،سکوت تورارب رویغنچهیبازشدهیقول(قلبت)می نشاندوسپسآن قول فعالمیشودوبعدمعجزهاتفاقمیافتد.
مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112

دنیا و مدیتیشن حضور

ماتصورمیکنیم هکباانجاممدیتیشنحضورفقطقضاوتاهیشخصیمان کممی شود؛ولی هن! تمامدنیاقضاوتش کمترمی شود .تمامدنیا!
ربای این هکهویتواقعیما"آن"است.

هبهمین دلیل اگر ازیکفرد خودشناختهبپرسید" :منچگوهنمیتوانم هبدنیاخدمتکنم؟منچگوهنمیتوانم هبدنیاکمککنم؟"،اوهبشما میگوید":هبخودت
خدمتکن؛هبخودتکمککن.
مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112

امکل مدیتیشن حضور

وقتیمدیتیشنحضورراانجاممیدهید،ی گانگیخود رااعالممی کنید،وردی گانگیامکلاست،ردساتیامامکلاست.
ساتیامهبهچمعنااست؟ منظور "این" بدننیست(ایشان هببدنشان اشارهمیکنند)،
ساتیامیعنی"حقیقت"،و"حقیقت"کاملوبینقصاست.
ریتریت بدون نام ،رینو ،2112 ،ص 196

12

نشریه ی دی ماه 2931

اهلل مالک

ریتریت امسال (آگوست  )3102همزمان با تولد ساتیام عزیزم بود

که بسیار مخصوص و با ارزش و با شکوه و جالل و عظمت و نورِ

وجود ساتیام و تولد بدن روحانی ساتیام همراه بود و بسیار بموقع

و با معنی انجام شد .امسال تولد ساتیام برای من بسیار گرانبها و
فراموش نشدنی بود زیرا احساس می کردم ساتیام در من متولد شده

و این احساس بقدری با سعادت درونی و عشق عمیق برای معلم
روحانی ام آغشته بود که زبان نمی تواند جان کالم را ادا کند.

چون ساتیام مظهر عشق و سکوت است این ارمغان را با قلبم بخانه آوردم .خودم را خوشبخت ترین روی زمین

می دانم و قدردانی و سپاس ابدی و بی پایان برای معلم روحانیم ،اولین و آخرین عشقم ،از اعماق قلبم شعله می کشد.
بعد از ریتریت ،یکی از شب ها اتفاق جالبی برایم رخ داد که آن را مدیون ساتیام و گشایشی که این ریتریت در
قلبم ایجاد کرده می دانم .طبق معمول هر پنجشنبه بعد از باژان همراه عاشقان ساتیام با نوار جدید اهلل مالک

مدیتیشن را آغاز کردیم .قبل از این که به سکوت برسم آگاهی درونی زیبائی داشتم .اهلل مالک ساتیام و رابطه
مستقیم آن با حال و احوال سالک و راه سیر و سلوک که همان بازگشت بخانه است .ابتدا از آه ،آه ،آه و ناله های

درماندگی و پریشانی شروع می شود .مرحله بعدی سالک در می یابد که خدا را باید بخواند که فقط اوست و
نجات انجاست .خدا را می خواند اهلل ،اهلل ،اهلل و ذکر می گوید .در این زمان سالک می فهمد که باید همه را

به خداوند واگذار کند و تسلیم شود .اهلل مالک ،اهلل مالک ،اهلل مالک گویان از پل تسلیم عبور می کند و راضی

می شود به رضای حق .بعد از این مرحله عشق است .سالک خدا را با عشق می خواند اهلل ،اهلل ،اهلل و در نهایت
اهلل تبدیل به آه ،آه ،آه می شود که آزادی و رهائی است.

سپاس ترا موالی من .عاشق نه ادعائی دارد و نه تقاضائی.

و این یکی دیگر از معجزات ساتیام است.
با عشق ،تهمین

ساتیام

12

صحبت های کوتاه
دو راه برای آزادی وجود دارد که معلم من سای بابا درباره ی آن صحبت می کند .یا آنقدر کوچک می
شویم که از الی زنجیری که ما را اسیر کرده بیرون می آییم و یا آنقدر بزرگ می شویم که زنجیر را
پاره کرده و تکه تکه می کنیم.
تسلیم خداوند شدن این معنی را می دهد که ما تسلیم تمام قدرت شده ایم ،و یا الاقل تسلیم قدرتی
بزرگتر از آنچه که خود داریم هستیم .این حالت هنوز جدایی دارد .در این صورت آنقدر کوچک شده

ایم که از الی زنجیر اسارت بیرون می اییم .روی دیگر این سکه ،راه خرد است ،که آنقدر بخاطر فنا
شدن و هم هویت شدن با الهیت عظیم شده ایم که زنجیر را براحتی متالشی می کنیم.
دی وی دی جایگاه قلب ،حالت طبیعی2115-23-9 ،

ذهنی که زیر فرمان سکوت
است ،الهی است ،ذهن مسیح
گونه است.
دی وی دی استاپ مدیتیشن در
الویت2115-22-2 ،

زمانی که آفتاب خرد طلوع می کند ،ما درک می کنیم

تا جایی که می توانید درس ها را

که آفرینش خارج از هستی ما نیست .بله ،به عنوان یک

خالص و پاک نگهدارید .ما مذهب

فرد بیرون از ماست ولی در درون پیکر "همه جا حاضر"

های تغییر یافته ی زیادی داریم و

است .در حال حاظر برداشت ما از خداوند تنها یک تصور

دیگر نیازی به مذهب تغییر یافته ی

است ،تنها یک ایده است .خداوند یک تصویر یا ایده

جدید نیست.

تاهو ،اگوست 2113

نیست؛ فقط هست!
دی وی دی جایگاه قلب ،حالت طبیعی2115-23-9 ،

تا وقتی ما دودستی
داستانمان را نگهداریم،
آینده هم ادامه ی
همان داستان می شود.
دی وی دی استاپ مدیتیشن
در الویت2115-22-2 ،

ساتیام :زمانی که شما در عمق تمرکز هستید ،با "خود" یگانه هستید.
 :ولی در آن لحظه نمی دانیم که چنین اتفاقی رخ داده است.
ساتیام" :خود"" ،خود" را نمی داند ولی آرامش دارد .البته حتی نمی داند
آرامش دارد ،فقط کوشش و تقال ندارد.

مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112

هر گاه

یادتان باشد که در تمام

صدای درون یعنی خِرَد.

لحظات زندگی تان با رحمت

گسترشی در شما بوجود می آید همان

"خود" پیش می روید ،پس

ندای درون است .متوجه می شوید؟

شدیداً به آن اطمینان کنید.

این ها دو چیزِ مختلف نیستند ،بلکه
یک چیز به دو شکل مختلف است.

در مدت  01روزی که به کوه ها رفتم ،الهیت به
من گفت" :چنین و چنان هستی و این اتفاق و

وقتی تمرکزتان بر روی "خود" باشد

آن اتفاق خواهد افتاد" ،و آنچه گفته شد اتفاق

همه چیز خود به خود می شود.

افتاد .کلمات خداوند در این بدن که آن را

وقتی تمرکزتان بر روی ذهن باشد

"ساتیام" می نامیم تجلی پیدا کرد .وقتی من

همه چیز به کوشش نیاز دارد.

می گویم من کسی نیستم و چیزی نمی دانم،
واقعاً منظورم همین است .انسان بیشتر و بیشتر
درک می کند که کمتر و کمتر انجام دهنده است،
بیشتر و بیشتر درک می کند که کمتر و کمتر می
داند و بیشتر و بیشتر درک می کند که این بدن
محدود است؛ ولی آنچه که واقعاً هستیم هیچ
ارتباطی به بدن ندارد.

کلمات راهنما باید با طال بر روی
ذهن و قلب شما حک شوند ،چون

وقتی شما تمام عالقه و توجه

اگر درکشان کنید ،شاهراهِ "حضور

تان را به "خود" می دهید

همه جا حاضر" را آشکار می کند.

چگونه ممکن است "خود" شما
را لمس نکند!

وقتی منیتمان را کنار بگذاریم
پروژکتور سینما را خاموش کرده
ایم .منیت انعکاس روی صفحه ی

تمام کد ها ی این صفحه از یک مکالمه ی

سفید است.

خصوصی در جوالی  2112هستند.

ساتیام
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ما اینجا نیامده ایم تا نقشی که برای ما

همگی شما بسیار خوش شانس

انتخاب شده است را عوض کنیم .ما اینجا

هستید چون اغلب کسانی که

هستیم که نقش خود را دانسته انجام

"حقیقت" در وجودشان پرورش پیدا

دهیم ....شرکت کردن آگاهانه در این بازی،

می کند بندرت مایل هستند که آن را
با دیگران سهیم شوند.

این بازی را بینهایت جالب می کند.

چیزی که

باعث می شود این حقایق از وجود من

دی وی دی مدیتیشن روزی 26 ،آوریل 2115

جاری شوند :وجود تشنگی ،عالقه و
عشق به راهنما از طرف شنونده است.
من بار ها گفته ام که تنها چیزی که

فقط یک عشق

دهان خداوند یا راهنما را باز می کند

وجود دارد و آن

عشق واقعی است.

عشقی است که

جوالی 2112

شما به "آن" که
همان خود است

به یاد داشته باشید ،عشق ،معشوق و

دارید .هیچ چیزی

عاشق" ،شما" هستید .جستجو،

به جز "خود" وجود

ف جستجو "شما"
جستجوگر و هد ِ

ندارد .همه چیز

هستید .بدنبال چه هستید؟ " فقط

برای "خود" است.

باشید"

تاهو 18 ،اگوست 2113

دی وی دی در دنیا بودن ،از دنیا نبودن،
 28جون 2115

وقتی شما با افکار نروید ،زندگی خود
به خود ،طبیعی و بدون برنامه ریزی

 :ساتیام جان ،همه چیز در این خواب وجود دارد؟

می گذرد .وقتی اعتماد می کنیم همه

ساتیام :همه ای وجود ندارد ،فقط بیننده ی خواب و

چیز بی عیب و کامل است .وقتی در

خوابی که در حال رخ دادن است وجود دارد.

سکوت می مانیم ،همه چیز عظیم و

مانند این است که خواب بینی همه ی ما در رستوران

بدون حد و مرز است.

نشسته ایم ،و تو در خواب بگویی" :آیا همه ی ما در

جوالی 2112

14

خواب شب هستیم؟".
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همه ی این بازی از خوردن پیاز
شروع شد

 :به نظر من هر چه بیشتر می گذرد ،انسان بیشتر می فهمد
که هیچ چیز نمی داند.
ساتیام :بله ،دقیقاً .وقتی تمام دانستنی ها از بین برود ،برای
خِرد جا باز می شود .این تجربه ی خود من بوده است .حتی
دانستنی های مذهبی و معنوی هم باید از بین بروند و بگوییم" :من هیچ چیز نمی دانم و هیچکس هم نیستم".
اعتراف کنید که نمی دانید .اگر برای پنج دقیقه بنشینیم و هر کدام از دانستی هایمان را موشکافی کنیم ،می
بینیم که هیچ چیز نمی دانیم .وقتی می گوییم" :من هیچکس نیستم" ،شناسایی بدن سست می شود و وقتی
می گوییم" :من هیچ چیز نمی دانم" ،استواری ذهن سست می شود .وقتی این دو جمله گفته می شود جا برای
خِرد باز می شود.
دانستنی های ما بر اساس خاطرات است .برای مثال من پریشب پیاز خوردم و معده ام ناراحت شد .پس امروز
پیاز نمی خورم ،فردا هم به خودم یادآوری می کنم پیازی که پریروز خوردم حالم را بد کرد ،پس من تا ابد پیاز
نخواهم خورد و این موضوع برای من تبدیل به یک قانون می شود .در حالی که اصالً نمی دانم دلیل معده درد
من خوردن پیاز بوده یا خوردن قرمه سبزی! با قوانین آشنایی پیدا می کنیم و قبولشان می کنیم سپس به
اطرافیانمان که ناراحتی معده دارند ،می گوییم :پیاز نخور چون خوردن پیاز باعث معده درد می شود .او هم این
صحبت را قبول می کند و همیشه فکر می کند اگر پیاز بخورد دچار معده درد می شود .در ادامه ،این مطلب به
او ثابت می شود و بعد او هم این قانون را به اطرافیانش می گوید .این روند قبول های کیهانی را درست می کند
و همگی ما کامالً زیر چتر آن می نشینیم .می گوییم من یک شخصی هستم که معده درد دارم و می دانم که
این پیاز من را می کشد .در حالی که تمامی آن از اول تا آخر دروغ بوده است .این روند ،تبدیل به اصول و
حقیقت زندگی ما می شود .حاال ببینید چقدر این موضوع مسخره است چون اساساً پیاز بی گناه بوده ،معده در ِد
همسایه اصالً ربطی به پیاز نداشته و به اضافه ی این که من اصالً چیزی نمی دانم و فکر کرده ام راجع به پیاز
چیزی می دانم و این دانستن غرورم را زیاد کرده و من فکر کردم ذهنم هستم .سپس در بازار برای پیدا کردن
راهنما گریه می کنم .همه ی این بازی از خوردن پیاز شروع شد.
از کتاب "در حضور" ،ریتریت بدروم 1391
ساتیام
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الهام
و
خالقیت

اگر می خواهید در زندگی تان فقط با انگیزه درونی پیش بروید باید همیشه در لحظه "حال" باشید ،هرگز در
لحظه آینده نباشید  .نمی توانید به خودتان به گویید" :دلم می خواهد این کار هر چه زود تر تمام شود تا با
نتیجه ی آن بتوانم به کار بعدی بپردازم ،اصالً اینطور نیست .بیاد داشته باشید که هر چه از طریق شما تجربه
می شود در درجه ی اول برای خودتان است نه برای دیگران .اگر شروع به نقاشی و یا شعر گفتن کنید در درجه
اول برای خودتان است نه برای دیگران .انجام این کارها برای شما دو خاصیت دارد ،اول این که در آن پیامی
برای شما خواهد بود و دوم این که نزدیکی با "خود" احساس خواهید کرد.
پس در هر شرایطی با انگیزه درونی خود پیش بروید .هیچ ایده ی از پیش تعیین شده ای نداشته باشید .برای
مثال زمانی که "الهامی از نازنین" از طریق من جاری می شد ،من می دانستم که آن یک کتاب است چون
اینطور به من گفته شد ،ولی هیچ ایده ی دیگری درباره ی آن نداشتم .از نظر من یک "کتاب" مجموعه ی
مطالبی بود که به من داده می شد ،تنها همین .با این روش شما اجازه می دهید که همه چیز آنگونه که باید
ابراز شود .به محض این که احساس مسئولیت برای چیزی که از ابتدا متعلق به شما نبود و به شما داده شده بود
کنید...
البته می توان ید لذت آن را ببرید ،اظهار خوشحالی کنید ،باال و پایین بپرید و ...ولی ایده ی مشخصی از آن
نسازید .اگر ایده ای به شما الهام شد ،با برچسب زدن بر آن محدودش نکنید ،اجازه دهید آزاد باشد! اجازه دهید
16
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با شما آزاد باشد! تا زمانی که دیگر با شما نباشد و از طریق دیگری خودش را ابراز کند .اشتباه در این است که
وقتی تجربه خوبی را تجربه می کنیم ،می خواهیم آن ادامه پیدا کند .وقتی یک وسیله هستیم ،نمی توانیم
بیشتر بخواهیم ،بلکه باید فقط وسیله باشیم .یک "وسیله" درخواست نمی کند که بیشتر به آن دمیده شود و...
"فقط هست!"
وقتی احساس کنیم مالک انگیزه های درونی مان و یا الهام هایی که به ما می شود هستیم ،مالکیت اشتباهی را
بعهده گرفته ایم .درست مانند این که در ماشین من بنشینید و به جایی بروید و بعد بگویید که مال شماست.
نه! این فقط یک لطف و هدیه بود که شما را به جایی که می خواهید بروید برساند ،همین و بس.
حال اگر بتوانیم اینگونه عمل کنیم ،خودمان "الهام" می شویم .به عبارت دیگر هیچگاه از الهام و ندای درون
محروم نخواهیم بود چون وجود ما آن فلوت تو خالی خواهد بود که همیشه به نفس الهی متصل است.
هر چه که مال شماست ،در واقع فقط یک رویاست و واقیعت ندارد اما در عین حال قسمتی از آنچه ابدیست
است ،پس تا زمانی که آن را داریم لذتش را می بریم ولی در عین حال احمقانه است که فکر کنیم مالک آن
هستیم .وقتی یک کار هنری انجام می دهید ،لذتش را ببرید چون یک بازی است .در حقیقت به چیزی که
فقط یک "فکر" است ،تزیینات اض افه می کنید .ولی زمانی که فکر کنید ممکن است اشتباهی کنید و یا اگر آن
درست انجام نشود و این خراب شود و ،...خودتان را درست در وسط میدان جنگ قرار داده اید و از همه جهت به
شما تیر اندازی می شود...
رینو ،مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112

در این لحظه که با هم نشسته ایم دنیا برای ما وجود ندارد؛ ما فرزند نداریم ،همسر نداریم،
خانواده نداریم و ...تنها چیزی که داریم احساس و چشیدن مزه ی "خود" است.
در این لحظه "خود" را احساس می کنیم؛ چگونه خود را احساس می کنی؟
بوسیله ی قدردانی و شکرگزاری که یکی از سایه های خداوند است ،بوسیله ی عشق که قلب
خداوند است و بوسیله ی آرامش و شعف که "حقیقت" خداوند است .تمام نیاز ما همین است.
مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112
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خودشناسی
فقط و فقط
خاموشی
افکار است
 :ساتیام جان تنها عالج ،چه در خواب شب و چه در خواب روز ،بیداری است.
ساتیام :بیداری یعنی چه؟
 :با "خود" بودن.
ساتیام :برای این که با "خود" باشید باید چه کار کنید؟
 :استاپ .با ذهن نرفتن و...
ساتیام :نتیجه ی استاپ مدیتیشن ،خودشناسی است.
خودشناسی فقط و فقط خاموشی افکار است .همین و بس.
همین و همین .پس در این صورت ما با تمریناتمان روزی  111مرتبه خودمان را می شناسیم و دوباره به
خواب می رویم .آنقدر باید این کار را تکرار کنیم تا بیدار بمانیم....
 :در نتیجه فقط باید استاپ مدیتیشن کرد و ذهن را نخواند .راه دومی هم وجود ندارد .درست است؟
ساتیام :بله باید خواندن افکار را متوقف کنی (استاپ مدیتیشن) و بدانی که با استاپ کردن چه چیزی را
جانشین افکار می کنی .تمام ابزار ها دست به دستِ هم پیش می روند مانند دو بال هستند یکی از آن ها
خِرد و دیگری عشق است .خرد چیست؟ خرد استاپ مدیتیشن است که با مدیتیشن اعتماد یکی است و
مدیتیشن حضور عشق است .با استاپ مدیتیشن ذهن را خالی می کنید و به وسیله ی مدیتیشن "حضور" و
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"آیا بامنی؟" آن را به قلب می برید تا رنگ قلبتان را بگیرد .اگر بخواهید فقط یکی از تمرین ها را انجام
دهید آن تمرین استاپ مدیتیشن است .اول با مدیتیشن استاپ شروع می کنید و بعد با خرد آن را پر می
کنید .استاپ مدیتیشن یعنی سکوت .هر زمان که استاپ کنید سکوت کرده اید.
... :امروز گفتید بیداری یعنی استاپ مدیتیشن ذهن را آرام کرده و بعد با خرد پر می کند ،حال سوال من
این است که خرد چیست؟
ساتیام :خرد ،گسترشِ درک "من بدن نیستم" است .هر بار تمرین حضور را انجام دهید ،یک قدم به از بین
بردن باور من فقط بدن هستم ،نزدیک تر می شوید .چون در این مدیتیشن این سوال پیش می آید که پس
من چه کسی هستم؟ اگر همه او هستند پس من چه هستم؟ با این تمرین باور محکم من بدن و ذهن
هستم را از بین می برید.
 :پس به میزانی که این آگاهی را مزه و تجربه کنیم خردمان افزایش می یابد .خرد یعنی آگاهی هر چه
بیشتر از "خود".
ساتیام :نتیجه این نیست که با "خود" هستی،
بلکه از خودی که تصور می کردی هستی ،بی
خود می شوی .متوجه هستید؟ ما فکر می
کنیم زمانی که به وسیله ی این مدیتیشن با
خداوند تماس می گیریم آشنایی مان با خداوند
بیشتر می شود اما در حقیقت آشنایی مان به
این دلیل بیشتر می شود که هم هویت بودن با
فرم فیزیکی مان از بین می رود .متوجه هستید
چه می گویم؟ زیرا نمی توانید با او کامالً آشنا
شوید چون این او در واقع بودن خودتان است .مثل این است که بخواهید دو مرتبه خودتان را مزه کنید.
وقتی پوسته ها از بین بروند "آن" باقی می ماند.
 :شما گفتید بیداری یعنی خاموشی افکار .آیا خاموشی افکار با وجود بدن و ذهن اتفاق می افتد؟

ساتیام
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ساتیام :سوال خیلی جالبی پرسیدی .فعالیت ذهن همیشه
هست ،دست تو نیست .فعالیت ذهن اتوماتیک است .ذهن
همیشه همان شاهراه است اما اولویت آن عوض می شود .طرز
ترجمه کردنش عوض می شود .وقتی ذهن تمیز شود قادر خواهد
شد که در این راه به ما بسیار کمک کند.
ساتیام :سوال ها و جواب ها مهم نیستند آنچه اهمیت دارد
استفاده از ابزار است ،استفاده از ابزار باعث می شود مانع "من می
خواهم بدانم" از میان برود .بزرگترین خاصیت استاپ مدیتیشن
سست شدن ذهن است تا میل و عطش ذهن به دانستن از بین
برود.
مهم نیست چند مرتبه در بازار غرق می شوید بلکه مهم این است
که چند مرتبه از آن بیرون می آیید.

بیداری در سکوت است ،سکوت خداوند است،
خداوند هستی است ،هستی آزادی است ،آزادی آناندا
است و مهه ی ما برای بیداری کوشش می کنیم.

تمامی مطالب از کتاب "در حضور" جمع آوری شده است ،ریتریت بدروم 2112 / 1391
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من همیشه می گویم که اگر من را دوست دارید بخاطر "خود" است.
البته کسی که در راه عشق و سرسپردگی است ممکن است بگوید" :من خودی ندارم ،همه چیز تویی".
ولی من می گویم این "تو" همان "خود" است .منتها عشق بازی تو با این فرم است.
وقتی با ساتیام (در این فرم فیزیکی) رقص الهی می کنی ،چه کسی دریافت کننده اش است؟ "خود"
چه کسی لذت را می برد؟ "خود"
تمام منفعت آن برای خودت است.
سپس زیبا ترین چهره ی خودت را در معشوق می بینی.
کسی که آنقدر بزرگ است که بخاطر بزرگی و واالیی اش تواضع دارد.
این چهره ی خودت است؛ ببین چه چهره ی زیبایی است!
چهره شناسی قلب پاک می خواهد .این قلب است که به اندازه ی کافی باید پاک باشد که آن چهره ای را که می
گویم شناسایی کند .منظورم قلب احساسی نیست و هیچ ربطی هم به خصوصیات شخصی و یا اخالقیات ندارد.
یعنی ممکن است افکار و اخالق زشتی داشته باشیم ولی چیزی در وجودمان با آن افکار و اخالق همراه نمی شود.
نمی توان تظاهر به تجربه ی این عشق بازی الهی کرد .این اتفاق ممکن است در این دوره از زندگی مان رخ
دهد و شاید هم رخ ندهد .ممکن است فردا باشد یا سی سال دیگر .اما در این معاشقه ،ناگهان دیگر معشوقی
وجود ندارد .ناگهان خواهی دید که ...آه ،...فقط ساتیام هست.
چنین عشقی هم بسیار دردناک است و هم بی نهایت لذت بخش.
تجربه ی درد بخاطر چیست؟ به این دلیل که وجود کوچکترین فکر جدایی دردناک است.
این درد برای چیست؟ تا زمان وصال باید باشد.
این درد هدیه ی بزرگی از الهیت است.
آه ...کمال خداوند تا چه حد است!!!
مکالمه ی خصوصی ،جوالی 2112
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همه
چیز
گفته
شده
پس از چند دقیقه گفتگو ،ساتیام می پرسند :اسم این نشریه چیست؟
" :ساتیام"
ساتیام :اتفاقاً قصد داشتم اسم این نشریه را "خِرَد" بگذارم که در واقع همان "ساتیام" است( .ساتیام برای چند
لحظه سکوت می کنند ).اسم این نشریه را خرد نگذارید بلکه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی "ساتیام"
بگذارید تا در این نشریه با ساتیام درونتان عمیقاً آشنایی پیدا کنید.
 :شما دوست دارید در این نشریه که نامش "ساتیام" است تمرکز ما بر روی چه مطالبی باشد؟
ساتیام :تمرکزتان برروی درس ها و تجربیاتی که به قلب اشاره می کنند باشد .تمام مدیتیشن ها به قلب اشاره
می کنند و مقاله های بسیار زیادی وجود دارد ،اما باید تمامی مطالب جمع آوری شده در مورد "ساتیام" باشند؛
ساتیام یعنی "تمامی".
همانطور که همه ی شما می دانید پروسه ی بودن با گورو (راهنما) اینگونه است که ابتدا عشق و سرسپردگی
باعث می شود که درس های واقعی راهنما را دریافت کنید پس از آن که درس های واقعی راهنما را گرفتید به
درون می روید و رفتن به درون تبدیل به "عشق در عمل" می شود.
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در انتخاب مقاله برای نشریه دقت کنید .خرد ،به تنهایی برای افرادی که آمادگی اش را داشته باشند عالی است
اما برای کسانی که آمادگی کافی نداشته باشند کمی خشک است و باعث سردرگمی شان می شود .وقتی در
مورد "ساتیام" حرف می زنید مطالب جذاب تر را انتخاب کنید تا توجه کسانی که عادت به برگرداندن تمرکز به
"خود" را ندارند به این مطالب جلب شود .داستان و یا مطالب سمبلیک ،در مقایسه با حقایق عمیقی که بدون
هیچ حاشیه ای گفته می شوند ،بیشتر توجه مردم را جلب کرده و در خاطرشان می ماند چرا که برای اکثر مردم
گسترش قلب و گنجایش ذهن به اندازه ی کافی وجود ندارد.
برای جمع آوری مطالب نشریه به دفتر خاطراتتان و صحبت هایی که قبالً شنیده اید رجوع کنید ،با این کار هم
برای شما مرور می شود و هم پروسه اش باعث نتیجه اش می شود.
 :آیا می توانیم در انتهای تجربه های شخصی نام افراد را بنویسیم؟
ساتیام :صد در صد اسمتان را در انتهای نوشته های شخصی تان بنویسید .می خواهم مطلب مهمی را برای
همگی تان شرح دهم .انسان فکر می کند که اگر اسمش را در انتهای نوشته اش ننویسد خیلی خاکی است و
برایش اهمیت ندارد که مردم بدانند او فالن مطلب را نوشته است اما همین کار نشان دهنده ی "من کسی
هستم" است .به عبارت دیگر "من اسم ندارم و کسی نیستم" روی دیگر سکه ی "من اسم دارم و کسی هستم"
است .اسم کوچکتان را در انتهای نوشته های شخصی تان بنویسید و اجازه دهید خواننده پیش خودش بگوید
فالن شخص این مطلب را نوشته است .بدانید که اسم کوچک ما هدف زندگی ما است و برای کاری که می
خواهیم انجام دهیم روشنایی می آورد .مثالی از زندگی شخصی خودم می آورم که با در نظر گرفتن آن در هر
زمان متوجه می شوید چه باید بکنید .برروی جلد کتاب "نازنین" اسم "سوسن" چاپ شد ،سوسن برای خواننده
فقط یک اسم است و برروی جلد "الهامی از نازنین" اسم "ساتیام" چاپ شد .سوسن و یا ساتیام برای خواننده
معنی فردی نمی دهد اما بسیار اهمیت دارد.
 :ساتیام جان به نظر شما با توجه به اسم نشریه ی آینده آیا باید بر روی مدیتیشن اعتماد که باعث گسترش
عشق می شود تمرکز کنیم؟
ساتیام :من فکر می کنم چون موضوع "ساتیام" یا خرد است ،استاپ یکی از مهم ترین مدیتیشن ها است...
(ساتیام برای چند لحظه سکوت می کنند ).اول در مورد "استاپ" بنویسد و بعد "اعتماد" .این دو مدیتیشن هم یکی
هستند و هم یکدیگر را کامل می کنند .ممکن است شخصی "استاپ" را درک نکند ولی "اعتماد" را درک کند.
توجه داشته باشید که نشریه در مورد درس هاست ،نه در مورد ساتیام در این فرم.
 :آیا می توانیم در مورد خرد از شما سوال کنیم و در نشریه بگذاریم؟
ساتیام
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ساتیام :صد در صد ،اما در حال حاضر در جایی هستیم که هیچ سوال یا جواب جدیدی وجود ندارد و همه چیز
گفته شده است .ولی اگر مطالب گفته شده را مرور نکنیم و آنقدر سعادتمند نباشیم که بوسیله ی شرکت در
پروژه های مختلف بر روی این مطالب کار کنیم ،تمامی حقایقِ گفته شده در ذهنمان بایگانی خواهند شد .به
همین دلیل خاصیت این نشریه برای کسانی که در آ ن شرکت می کنند ،از طراحی جلد تا جمع آوری مقاله ها،
این است که آنچه تا به حال گفته شده برایشان مرور می شود .من به شما قول می دهم در روند تکمیل این
نشریه چیزی به شما نهیب می زند و باعث می شود مطلبی را درک کنید که تا به حال درک نکرده بودید؛ حُسن
کار کردن بر روی نشریه و همینطور خواندن نشریه در همین است.
به نظر من بهترین راهکار این است که هر یک از شما مطالبی را جمع آوری کنید که به قلبتان نشسته ،تمرین
کرده اید و زندگی تان را دگرگون ساخته است و یا به قلبتان نشسته و می خواهید آن را تمرین کنید .چون در
این صورت و قتی در مورد خرد حرف می زنید در مورد "خود" حرف زده اید و "خود" هم ساتیام است .حاال
بروید خوش باشید .همه اش همین است!
 :در روند جمع آوری و ترجمه ی نشریه هایی که شرکت داشتم هر زمان با قلبم بر روی نشریه کار می کردم
همه چیز به طور خودکار به سمت من می آمد و درست می شد و من هم هیچ نگرانی در موردش نداشتم و تجربه
ی چنین روندی بسیار لذت بخش است .به نظر من این بار هم همگی ما با دل و جان به صحبت های شما گوش
دادیم و صحبت های شما در وجود ما نشست و به همین دلیل دیگر همه چیز بطور خودکار درست خواهد شد.
ساتیام :بله ،صد در صد ،صد در صد ،صد در صد درست خواهد شد و همین نشانه ی نزدیکی قلب هاست .به
طور مثال وقتی یکی از شما پرسید :اسم نشریه چیست؟ به ذهن چند نفر از ما "ساتیام" آمد و وقتی در مورد
جلد نشریه سوال شد ،بعضی از ما که در این مورد فکر کردیم گفتیم" :نور" .این تجربه نشانه ای از یگانگی است.
شما دیگر برروی غلتک افتاده اید و وجود من را فقط برای تاکید ،راهنمایی و عالقه تان می خواهید.
(در این کنفرانس پارازیت های زیادی روی خط تلفن وجود داشت و اوپراتورِ کامپیوتر مکررًا صحبت می کرد و در
این لحظه هنگامی که ساتیام از افراد پرسیدند آیا کسی سوالی دارد یا خیر دوباره روی خط تلفن صدای اوپراتور
می آید و در صحبت ها اختالل ایجاد می کند ،ساتیام از این مثال استفاده می کنند و توضیح می دهند ):این
نمایش بسیار زیبایی است ،با وجود این که پارازیت ها برروی خط تلفن شرایط منفی بوجود آورده است اما نمی
تواند برروی ما اثر بگذارد .چرا؟ زیرا ما استاپ مدیتیشن هستیم .تنها چیزی که من را تحت تاثیر قرار می دهد
این است که شما دیگر سوال ندارید!
خداحافظ ،می بوسمتان ،با یک قلب پر از عشق کار های نشریه را انجام دهید.
قسمت هایی از کنفرانس تلفنی نشریه ی "ساتیام"  31اگوست2113 ،
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این عکس توسط ساتیام در کنار دریاچه ی تاهو گرفته شده است -تابستان 2113
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من با ردس اهیم یکی هستم ،ردس اهی من رد من حل شده اند و من رد تعلیماتی هک هب شما می دهم حل شده
ام ،من چیه جدا یی از آن اه ندا رم .هب همین دلیل است هک این ردس اه و تعلیمات روی شما ارث دارد.
رد این راه عشق رد ردهج اول قرار دارد ،زریا اگر عشق رد انسان هب عنوان پاهی و زمینه قرار نگیرد ،حتی
استاپ مدیتیشن بی ارث خواهد بود ،حتی خرد بی ارث خواهد بود ،حتی ایمان و ااقتعد هب قول بی ارث خواهد بود.
رد این راه کسانی عاشق شده اند هک با این ردس اه و تعلیمات می دوند ،آن اه را می بلعند،هضم می کنند ات این
ردس اه و تعلیمات جزئی از بدنشان شوند.
ساتیام ،قسمتی از سی و یکمین کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت،
 19آبان  11( 1392نوامر)2113
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ساتیام :ذهن پاک قلب است .ذهن پاک یعنی چه؟ یعنی ذهنی که کم فکر می کند .ذهن
پاک هیچ تفاوتی با قلب ندارد .تا وقتی قلب و ذهن متضاد هم هستند نمی توانند یکدیگر را
مالقات کنند و در دو جهت مخالف هم حرکت می کنند ،در این صورت قلب به جای قلب
روحانی تبدیل به قلب احساسی می شود و ذهن هم شروع به فکر کردن می کند و برای خودش
داستان ها ،خانه ها و زندگی ها می سازد .وقتی ذهن و قلب در دو جهت مخالف هم حرکت
می کنند قلبی که پاک بوده تبدیل به قلب احساسی می شود .چرا؟ زیرا انعکاس ذهن در
قلب می اف تد و انعکاس قلب در ذهن .وقتی ذهن و قلب در دو جهت مخالف هم حرکت می
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کنند ،هر دو نادان تر می شوند .اما زمانی که در راه حقیقت گام بر می داریم ذهن با
تمرین استاپ و تزریق کردن سرم حقیقت فعالیتش کم تر می شود ،قلب با انجام مدیتیشن
حضور احساستش را کم کم از دست می دهد ،زیرا خانه را پیدا کرده و مدام به خانه سر می
زند ،و عشق هم در این میان قرار می گیرد و از طرف دیگر راهنمای بیرون و راهنمای درون
به هم می چسبند .راهنما خانه را به شما نشان می دهد و در خانه حقیقت و ساتیام خودتان
وجود دارد که به شما می گوید" :چشمت را از راهنما بر ندار" و راهنما هم می گوید:
"چشمت را به درون بده" ،پس در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ نصف چشمتان به
راهنمای بیرون است و نصف دیگر به راهنمای درون .وقتی راهنما کسی را تصحیح می کند
چه اتفاقی می افتد؟ در هنگام تصحیح شدن راهنمای داخل و راهنمای خارج هر دو فشار
می آورند تا توهم "من کسی هستم" از بین برود .شاید بپرسید آیا تصحیح کردن راهنما
همیشه یک دلیلی دارد؟ تصحیح کردن راهنما اطاعت از سر چشمه ایست که هیچکس نمی
داند چیست .این سر چشمه ایست که از زمانی که شما به راهنما "آری" گفتید ،در آن
افتاده اید و راهنما به طور اتوماتیک کاری که برای شما الزم است را انجام می دهد.
به این طریق این دو (قلب و ذهن) برای تمیز شدن محاصره می شوند .اینگونه همانطور که
ذهن و قلب پاک می شوند به سمت هم باز می گردند.
ساتیام22 ،مهر  10( 1392اکتبر )2113
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هدا :مدتی پیش در حال رانندگی بودم که یک دفعه وسط خیابون ماشینم خاموش شد و از شانس همون موقع
یکی از دوستام که به کار های ماشین وارد بود به من تلفن کرد .من وضعیت رو براش توضیح دادم ،اون هم
گفت تا نیم ساعت دیگه خودش رو به من می رسونه .من تو ماشین نشستم و گفتم خدایا ،من می خوام این
ماشین با استفاده از ابزار هایی که دارم درست بشه ،وگرنه خوب معلوم که یک مکانیک به راحتی می تونه ماشین
رو روشن کنه .تو ماشین نشستم و مدیتشن کردم و هر بار که
حقیقت رو لمس می کردم ،کمی در سکوت می موندم و دوباره
استارت می زدم اما ماشین روشن نمی شد و من با چشم پُر از
اشک و التماس ،باز هم همین کار رو تکرار می کردم.
باید به تاکید بگم که التماس و اشک من ،فقط به این دلیل بود
که می خواستم با تماس با "تمام قدرت" این مشکل رو حل
کنم ،اما موفق نمی شدم و هر لحظه نا امید تر از لحظه ی قبل
دوباره مدیتیشن می کردم و دوباره استارت می زدم .ماشین
های دیگه از کنارم می گذشتند ،بوق می زدند یا ناسزا می
گفتند یا می خواستند به من کمک کنند ،اما من حتی چشمم رو باز نمی کردم و فقط می گفتم ،خدایا تو باید
این مشکل رو حل کنی! در همین احوال بودم که دوستم از راه رسید و من با دیدن اون دیگه شکست رو قبول
کردم و با این قبول اشک می ریختم .دوستم از پنجره ی ماشین به من گفت" :چرا سوییچ بازه؟ سوییچ رو ببند
و دوباره ماشین رو روشن کن" .کاری که اون گفت رو انجام دادم و ماشین روشن شد ،بدون این که دوستم
کاری انجام بده .در اون لحظه انگار تمام دنیا رو به من داده بودند ،چون هر چند نه اونطوری که من انتظار
داشتم اما به هر حال بدون این که کسی به من کمک کنه ماشین روشن شده بود .اما این نتیجه ای نبود که من
انتظارش رو داشتم .باز هم گفتم ،خداوندا تو "تمام آگاه" و "تمام قدرتی" ،و من با تو در تماس بودم ،پس حتی
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می تونستی بدون این که من استارت بزنم ماشین رو روشن کنی .به او گفتم تا این روز این مدیتیشن و این
احساس برای من به معنی تماس با خداوند بود .اگر این ابزار کار نکنه یعنی من در تمامِ مدت اشتباه می کردم و
این احساسی که من اون رو تماس با تو می دونم ،تماس نیست ،پس تماس چیه؟ تو "تمام قدرتی" ،پس کجای
کار من ایراد داره؟؟!!
به هر حال من عاشق همین احساس تماس بودم و بجز قول درونم جایی برای رفتن نداشتم و اصالً نمی خواستم
جای دیگه ای برَم .این اتفاق عالمت سوال بزرگی برام بوجود آوُرد .چند روز با این عالمت سوال سر کردم و در
نهایت این موضوع رو با راهنمام در میون گذاشتم و ایشان در یک مکالمه ی تلفنیِ خیلی کوتاه به من گفتند:

در درجه ی اول باید بدانی که تمریناتت به نتیجه ی کامل رسیده بود ،چون بدون کمک ماشینت درست شد.
حقیقت کمال و تمامیتش را اینگونه به تو نشان داد.
تمام این اتفاق ها به ضمیر آگاهی خودت ارتباط دارد ،شکستت را گردن خداوند نیانداز .این تجربه ها به میزان
گسترش ضمیر آگاهی تو بستگی دارد .من هم بار ها در وضعیت مشابه تو بوده ام و با همین ابزار ها ماشینم به
راه افتاد .ولی در عین حال مطلب مهم این است که کسانی که در این آگاهی هستند از خداوند هیچ چیز نمی
خواهند بلکه همه چیز به طور خودکار اتفاق می افتد .یعنی یک فرد آگاه ،وقتی از خانه اش بیرون می آید نمی
گوید" :خدایا اگر با من هستی ،نان و آبم را فراهم کن و ماشینم را راه بیانداز" ،بلکه با آگاهی شان به محض این
که احتیاج باشد ،رفع احتیاج می شود و زمانی که نباید رفع احتیاج شود به این دلیل است که یک حسن دیگری
وجود دارد .به این حالت خود رهایی می گویند .در خود رهایی التماس به خداوند مطرح نیست اما مدیتیشن
حضور کردن مهم است .یعنی چه؟ یعنی تو حقیقت درونت را لمس می کنی و در آن حقیقت ،تمامی و کمال
است ،در غیر این صورت اگر بخواهی التماس کنی یک دفعه می شود و یک دفعه نمی شود و به هیچ جایی هم
نخواهی رسید ،و فقط در حال گدایی کردن هستی .ابزار های ما به این دلیل داده شده اند که ما را به جایی
برسانند که احتیاج نباشد چیزی بخواهیم ،احتیاج نباشد چیزی به ما ثابت شود ،تا زمانی که درکت گسترش
یابد .به محض این که مشکلی پیش می آید مدیتیشن حضور را انجام بده و بدان در این مدیتیشن هیچ
درخواستی وجود ندارد .فقط بنشین و به عمق برو .مدیتیشن "آیا با منی؟" و "حضور" را انجام بده.
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ولی این کار به زور انجام پذیر نیست .می
توانی تمرین کنی ،اما نمی توانی به زور این کار را انجام دهی .آیا متوجه حرف های من می شوی؟
هدا :به ایشان گفتم نمی دونم متوجه شدم یا نه؟!

ساتیام ادامه دادند :لطفاً این تلفن را دوباره گوش بده زیرا من امروز جواهرات بسیار با ارزشی را به تو دادم.
خیلی خوشحالم که این اتفاق برای ماشینت افتاد ،خیلی خوشحالم که ماشینت راه افتاد و خیلی خوشحالم که با
من این موضوع را در میان گذاشتی .روی حرف هایی که به تو زدم تعمق کن؛ دریچه ی بسیار بزرگی برایت باز
خواهد شد .تمام آن اتفاقات هم بخاطر همین لحظه بود.
هدا :از اون روز به بعد برای تمرین کردن دلیل بسیار محکمی پیدا کرده بودم و دلیلم این بود که برای تجربه ی
الهیتی که راهنمام می گن من "آن" هستم ،و در الهامی از نازنین گفته شده" :آرامش غیر قابل اختالل ،سکوت،
ساکن ،همیشه جاودان ،بدون واکنش ،همیشه راضی و بی همتا" ،تمام سلول های وجودم ،بدون احساس جدایی،
بدون التماس و بدون رمانتیک بودن با خداوند ،اون رو شهادت بِدَن .تا بتونم در حقیقتی که در الهامی از نازنین
گفته شده" :در کل خلقت یا در درون من که همان کُل خلقت است ،هرگز ناسازگاری و عدم هماهنگی وجود
نداشته است" زندگی کنم .از اون زمان به بعد بود که عشق به راهنمام قوانین رو برام از بین می بره ،خط و
خطوطِ ضمیر آگاهی رو برام بی معنی می کنه و بدون اون که تالشی کنم من رو بی خواسته و بی آرزو می کنه
و این عشق تمام روز و شبم رو پر می کنه .این گفتگو جواب بسیاری از سوال های من شد .جواب بسیاری از
خواستن ها ،گشتن ها و جستجو ها؛ هر چند که هر روز می شه درک تازه تری از این گفته ها پیدا کرد.
ساتیام ،تیر ( 1392جوالی)2113

ساتیام ،قسمتی از بیست و نهمین کنفرانس بنیاد سحرگاه الهیت
 13شهریور  8( 1392سپتامبر )2113
41

نشریه ی دی ماه 2931

داستان خود به خود شروع می شود
ساتیام :در خواب شب اتفاقاتی انسان را به هستی روی تخت می برد که باعث می شود او به درونش
نگاه کند .حتی در خواب شب نیز تا زمانی که سرگرم داستان و فعالیت های بیرونی (داستان های
خواب) هستیم هنوز نمی توانیم به یاد بیاوریم که تمامی آن ها فقط یک رویا است و "من" در رختخواب
هستم .حال تصور کنیم در خواب شب شخصی بیاید و یکی از ابزار ها ،مثل استاپ (همراه نشدن با
افکار) را به ما بدهد ،چه اتف اقی می افتد؟ ما با استفاده کردن از آن ابزار به درون می رویم .در درون،
بیننده ی خواب وجود دارد .همانطور که مرتباً به درون می رویم تا بیننده ی خواب را مالقات کنیم در
یکی از این دفعات ،ناگهان آگاه می شویم که ما بیننده ی خواب هستیم و هرگز خواب نبوده ایم،
نی ستیم و نخواهیم بود .عالوه بر آن متوجه خواهیم شد که خواب جزئی از حقیقت است ،در واقع
ت حقیقت است.
تصورا ِ
وقتی می خوابید داستان بدون آن که به جسم شما ارتباطی داشته باشد خود به خود شروع می شود.
مانند داستان آن کودکی که از خانه بیرون آمد و گم شد .وقتی ما خوابیدیم نمی دانستیم که این
داستان برایمان شروع می شود ولی داستان شروع شد و این تقصیر کیست؟ در خوابِ شب ،افراد،
شخصیت ها و ماجرا های مختلفی وجود دارند ولی بیننده ی خواب ،افراد مختلف و خواب در یک ضمیر
آگاهی هستند .در خواب روز هم به همین شکل است عشق ،معشوق و عاشق تقالیشان با هم شروع می
شود.
ساتیام 22 ،مهر  10( 1392اکتبر )2113
ساتیام

49

رضا :نوشتن و صحبت کردن در مورد حقیقتی که برای ذهن شناخته شده نیست ،نیاز به جسارت دارد و به
نوعی یک چالش است .موضوعات مرتبط با حقیقت اکنون برای من جذابیت دارند و من دوست دارم در مورد آن
ها طرح سوال و یا گفتگو کنم .اکنون دیگر این سواالت بصورت درگیری ذهنی ظاهر نمی شوند.
چندی پیش در ریتریت رینو -اصفهان ساتیام از ما خواست بر روی این جمله تعمق کنیم" :من هیچ چیز نمی
دانم و هیچ وقت نیز هیچ چیز نمی دانستم" .این جمله من را به یاد "من انجام دهنده نیستم" انداخت .درک
من این بود که همانطورکه در "من انجام دهنده نیستم" منظور ،منِ حقیقی است ،در جمله "من چیزی نمی
دانم" هم ،منِ حقیقی مورد اشاره است .از طرف دیگر در مدیتیشن حضور "تمام قدرت" بودن و "تمام آگاه"
بودن خداوند یادآوری می شود .پس چطور م مکن است که "من هیچ چیز نمی دانم" و "تمام آگاه" که در ظاهر
با هم متضاد هستند ،در واقع یکی باشند؟ در آنجا باز به یاد سخن ساتیام افتادم" :تمام قدرت ،تمام آگاه و همه
جا حاضر صفات وجودی هستند که هیچ صفتی ندارد" .مطالب باال و درک خودم را در جلسه ای با ساتیام در
میان گذاشتم و ایشان در این باره چنین گفتند:
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درستی تمامی این درک ها برمی گردد به این که کجای کار هستیم؟ کدام طبقه ایستاده ایم؟ چه منظره ای را
می بینیم؟
اگر در طبقه ی اول ،دوم ،سوم و چهارم هستید و هنوز منظره های بازار برایتان واضح است جسم و ذهن انجام
دهنده نیستند و "او" انجام دهنده است .تا وقتی در این طبقات هستید نمی توانم به شما بگویم که این دنیا
اصالً دلیل و برهان ندارد .وقتی که به مرور زمان این طبقات سست شدند ،اتفاقاتی که باید رخ دهند رخ می
دهند اما حقیقت وجودتان به شما کمک می کند تا آرامش داشته باشید .بعد می رسیم به طبقات پنجم ،ششم،
هفتم و هشتم .به کسانی که در این طبقات هستند می توان گفت در دنیا هستند ولی از آنِ دنیا نیستند .سپس
در طبقات باال تر ،جایی که تنها هستید و منظره ها خیلی دور و کوچک به نظر می رسند ،دیگر برایتان مهم
نیست که پشت پرده را ببینید یا نه .در این سطح وقتی پشت پرده دیده شود ،همه را می بینید اما نه به طور
فردی .در آن زمان درکتان در حدی است که می دانید "او" هم انجام دهنده نیست ،اصالً هیچ انجام دهنده ای
وجود ندارد چرا که تصورات دلیل و برهان ندارند و از آن طرف سکوت و خاموشی هم دلیلی برای انجام دادن
ندارد .گسترش در هر طبقه کمک می کند تا شما به طبقه ی بعدی راه یابید .به طور مثال من در طبقه ای
بودم که وقتی قانون کارما و تناسخ را درک کردم ،ارزش آن برای من همانند کشف قاره ی آمریکا بود .اما وقتی
به طبقات باال تر رفتم درک کردم که منظره آنطور که من فکر می کردم نیست ولی در عین حال گسترش من
در طبقات پایین کمک کرد که باال تر بروم .حال به جایی رسیده ام که وقتی بازار را می بینم ،سرم را تکان می
دهم و می گویم" :این یک شوخی است".
این داستان آسمانخراش است و زیبایی این داستان در این است که این آسمانخراش بی انتها ست و در عین حال
به جایی می رسید که برایتان مهم نیست که انتهای آن کجاست.
ساتیام 22 ،مهر  10( 1392اکتبر )2113
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مهم ترین ،بزرگ ترین و با ارزش ترین اتفاقی که رخ می دهد اولین مالقات با حقیقت است ،که
برای من هم در سال  1981رخ داد پس از آن هر اتفاقی ادامه ی آن مالقات است .پس از آن
مالقات ،شما با "خود" یا با آنچه حقیقتاً هستید رو به رو می شوید ،چیزی که تا به حال با آن رو
به رو نشده بودید و ادامه ی راه مانند به غلتک افتادن چرخ ماشینی است که به حرکت در آمده
باشد .مهم ترین لحظه ،لحظه ی اولین مالقات است .اگر کسانی که چنین مالقاتی را داشته اند
آن لحظه را برای خودشان یادآوری کنند متوجه می شوند که انفجارِ شدیدی در ضمیر آگاهی
شان رخ داده است که غیر قابل برگشت است .زندگی گذشته دیگر تمام شد ،دعا ها،گریه ها،
اشک ریختن ها ،فریاد زدن ها ،زجر کشیدن ها ،دروغ شنیدن ها و دورغ گفتن ها به آخر رسید.
یعنی با این مالقات شکل همه ی آن ها تغییر می کند .در بعضی از مواقع این تغییرات به زمان
احتیاج دارد و در بعضی از مواقع نه ،در بعضی از مواقع به صورت تدریجی رخ می دهند و در
بعضی از مواقع آنی پدیدار می شوند.
همین اآلن برای چند لحظه اولین مالقاتتان را به خاطر بیاورید...
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این مالقاتی که هر یک از ما داشتیم و من هم با سای بابا داشتم ،یک مالقات بیرونی نیست .ما
برای این مالقات بسیار صبر کرده ایم ،صبر کرده ایم ،صبر کرده ایم و این نشان دهنده ی
یگانگی و ارزش این مالقات است.
حاال می خواهم همه تان تمرکزتان را به طرف قلب ببرید و فقط "باشید".
"فقط باش"
"فقط باش"
ارزش یادآوری اولین مالقات به دلیل ارزش "بودن" بعد از آن است .یعنی اگر اولین مالقات
نبود" ،بودن"ی برای هیچ کدام از ما وجود نداشت؛ نه من و نه شما .این مالقات در این خوابِ
بی انتها بسیار با ارزش است و نشان می دهد که هر کدام از ما چه قدر خوش شانس بوده ایم که
نوبتمان فرا رسید تا با این مالقات تمامی زندگی مان عوض شود و سرزمین خداوند را در وجود
خودمان پیدا کنیم؛ این تنها راه آزادی است .تنها مالقاتی است که شما را از مالقات بی نیاز
خواهد کرد .دیدار ها و مالقات های دنیوی باعث بوجود آمدن خواسته می شوند اما این مالقات
شما را بی خواسته می کند و این ارزش راهنمای بیرونی است .وقتی معلم بیرونی ،یک معلم
حقیقی باشد یعنی آنچه می خواهد به شما هدیه کند را تجربه کرده باشد ،هدیه اش چه خواهد
بود؟
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کاری هک از طرف من باید انجام می شد ،انجام شده است  .من احساس خوشحالی
می کنم هک آن وسیله ای هک قرار بود ربای شما باشم ،بودم .امیدوارم هک شما هم آن
وسیله ای هک می خواهید ربای "خود" اتن باشید ،باشید.
ساتیام
کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت 20 ،دی ( 1391ژانویه )2113

