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"حقیقت" ابدیست

شما با این تفکر که هر آنچه در این دنیای عینی
می بینید حقیقت دارد ،وقت با ارزش خود را
تلف می کنید.

2

هنر زندگی کردن در حقیقت

درس های ما در مورد "هنر زندگی کردن"
است .هنر زندگی کردن ،ادغام کردن الهیت در
فعالیت های روزانه است.

5

هنر زندگی چیست

سخنان کوتاه

7
10

تنها راه حل ،مدیتیشن استاپ است

♥ :من معمو ًال سعی می کنم ابزار "هنر زندگی
کردن در حقیقت" ،قسمتی از زندگی روزانه ام
باشد .یعنی تالش می کنم سر زدن به "خانه" را
دائم ًا به خودم یادآوری کنم...
ابزار هنر زندگی

استاپ مدیتیشن خودشناسی است ♦ حضور را
احساس کنید ♦ اعتماد کن ،نگرانی خود را رها
کن ♦ به قول اعتماد کن ♦ مدیتیشن نور ♦ آیا
با منی؟ ♦ دیسیپلین در مدیتیشن

14

15

هر آنچه باید اتفاق بیافتد روی خواهد داد و

آنچه نباید اتفاق بیافتد هرگز رخ نخواهد داد ،سوال
 ۲۳از کتاب الهامی از نازنین
پس با دانستن این آگاهی آرام باشید .این آگاهی
بالفاصله شما را به مدیتیشن اعتماد خواهد برد.
کا ِر ما هنر زندگی است ،نه فرار از زندگی!

خیلی مهم است که در هر زمینه و موضوعی
حقیقت بین باشیم ،چه در بازار و چه در تمریناتی
که انجام می دهیم.
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ماندن بر روی دیوار سکوت

سکوت زیربنای همه ی فعالیت هاست.
بسیار مهم است که د ِر دکان تصورات
را بست ،آرام نشست و پنج حس ،ذهن
و بدن را در آن سکوت غوطه ور
کرد.
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"بودن" سکوت است ،سوال

 ۶۵از کتاب الهامی از نازنین
"نقش خود را آگاهانه بازی کنید" یعنی
چه؟ یعنی با آگاهی از "خود" نقشتان
را بازی کنید.

28

♥ :می خواهم بدانم نقطه ی تعادل کجاست
و چگونه می توان آن را در زندگی پیدا کرد؟

هرگز یاد نگرفته ایم چگونه

"بودن" را تجربه کنیم
تا زمانی که در مرحله ی "بودن"
مهارت پیدا نکرده باشیم ،در مرحله
ی شدن هرج و مرج وجود دارد.
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19

سکوت تعادل می آورد

ن دنیا
در دنیا باشید ولی از آ ِ

نباشید ♦ همه چیز را فدای الهیت کنید
♥ :شما در درس هایتان از "هنر زندگی
کردن" صحبت می کنید .آیا در اینگونه
زندگی کردن می توان به ظواهر زندگی
نیز اهمیت داد؟

24

رژیم حرف نزدن بگیرید

تمام تمرین هایی که ما انجام می دهیم
شما را با سرچشمه ی صلح و صفا آشنا می
کنند ،به طوری که مرتب می خواهید به
مالقات آن بروید.

27

در این راه در حال تمیز کردن

تونلمان ،از دو طرف هستیم
تمرین هایی که ما انجام می دهیم از دو جهت
موثر هستند به این معنی که هم خانه را نشان
می دهند و هم هنر زندگی در بازار را نشان
می دهند.

29

30

جدول خودشناسی

هدف زندگی

حقیقت ،سکوت است و همچنین هیاهوست.
اما اول فقط در سکوت می توان آن را شناخت.

31

ن استاپ ،زیربنا هستند
خاموشی و مدیتیش ِ

باید از درون به بیرون رفت ،چون بیرون نمی تواند عطش
انسان را کاهش دهد.

33

عدم پیشرفت

♥ :ساتیام جان در حال حاضر من شرایط روحی
خوبی ندارم ،به طوری که کم خواب شده ام ،دائم ًا
دلهره دارم ،کینه توز شده ام...

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي در ﻛﺎدر
من نیامدم اینجا تا پرستش کردن را آموزش دهم -ص۴
تنها راه حل مدیتیشن استاپ است -ص۷
هر زمان که نتوانستی به راحتی استاپ مدیتیشن انجام دهی -ص۸
ببینید منبع افکارتان کجاست -ص۹
دیسیپلین در مدیتیشن -ص۱۳
همه ی تمرین ها مایا را هدف گرفته اند -ص۱۸
انسان خودشناخته و کسی که خودش را نشناخته است -ص۲۳
هنر "بودن" -ص۲۵
هنر سکوت کردن -ص۲۵
خداشناسی سکوت است -ص۲۵
ت آخری که می خواهم داشته باشم -ص۳۷
صحب ِ
آنچه که باید گفته شود گفته شده است -ص۳۸

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺗﻴﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﺨﺺ ﺳﻮال ﻛﻨﻨﺪه ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ و ﺟﻮاب ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

"ﺣﻘﻴﻘﺖ" اﺑﺪﻳﺴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد ،وﻗﺖ ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﻪ! ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﻫﺎ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
"ﺣﻘﻴﻘﺖ" اﺑﺪﻳﺴﺖ و ﻣﺎوراي ﺳﻪ دورانِ زﻣﺎن :ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .آن "ﺣﻘﻴﻘﺖ" اﻟﻬﻴﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻜﻴﺴﺖ ،ﺣﺎل و ﺗﺎ اﺑﺪ .ﭼﻪ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ
دﻧﻴﺎي ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺘﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﺖ ،واﻗﻌﻴﺴﺖ .ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻳﻚ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺴﺘﻴﺪ،
ﻓﺮدا اﻓﺴﺮي در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻚ اﻓﺴﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﺪام
ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارﻧﺪ؟ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻳﺎ اﻓﺴﺮ و ﻳﺎ اﻓﺴﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ي
ﭼﻴﺰ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ واﻗﻌﻲ و
ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻟﻬﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ "ﺣﻘﻴﻘﺖ" را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ .اﻟﻬﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ  ...دﻳﺮوز ،اﻣﺮوز و ﻓﺮدا.
ساتیا سای بابا ،سخنان الهی ۲۷ ،سپتامبر ۲۰۰۶
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درس های ما در مورد "هنر
زندگی کردن" است .هنر زندگی
کردن ،ادغام کردن الهیت در
فعالیت های روزانه است.
هنر زندگی کردن سبب می شود
که ما بتوانیم زندگی کنیم و به ما
ی واقعی می بخشد.
زندگ ِ

هنر

زندگی کردن در دنیا بودن ولی از
ن دنیا نبودن است .هنر زندگی
آِ
کردن به ما می گوید که چگونه
ذهن فردی و همچنین ذهن کیهانی را نادیده بگیریم .هنر زندگی کردن به ما می آموزد که چگونه در این دنیا
زندگی کنیم و در مورد موقعیت های مختلف در دنیا چه باید بکنیم.
هنر زندگی کردن نه تنها باور های دروغین را از زندگی مان حذف می کند بلکه هم هویت شدن با بدن و باور به
این که این دنیا حقیقی است را نیز از میان می برد .زمانی که ما زندگی مان را صرف آزادی و یا صلحمان
کنیم ،تمام دنیا که همان ذهن کیهانی است را نیز آزاد کرده ایم.
فهمیدن این موضوع برای ذهن بسیار مشکل است ولی اگر بتوانید به من اعتماد کنید ،خواهید دید که هیچ
عالج دیگری به جز این تاکنون کارگر نبوده است .چرا کارگر نبوده است؟ زیرا ما مرهمی موقتی و سطحی به
روی یک زخم بزرگ و عمیق گذاشته ایم .پس چاره چیست؟ چاره ی آن از بین بردن آنچه که حقیقت ندارد،
آنچه که حقیقت ندارد و آنچه که حقیقت ندارد است.
ساتیام ،از وب سایت نازنین ،قسمت "درس های ما"

mn

هنر زندگی کردن ای که ما در این راه با آن سر و کار داریم ،مأموریت و یا کاری است که تحت این نام به من داده
شد .مانند فایده یا کاربرد خورشید در اتاقی تاریک است .خورشید رنگ می دهد ،عمق می دهد ،زندگی و نور می
2
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دهد .حال هنر زندگی کردن برای تنظیم ،تعمیر ،مرمت و یا اصالح کردن روابط ،وضعیت و یا حتی مسئولیت های
ما نیست .به عبارت دیگر برای این که قادر باشیم هنر زندگی کردن را به کار ببریم الزم نیست از همسر خود
طالق بگیریم .برای به کار بردن هنر زندگی کردن مجبور نیستیم فعالیت های روزانه مان را تغییر دهیم .پس
ال چرا باید جویای هنر زندگی کردن باشیم؟ برای این که باعث می شود ما زندگی کنیم و به ما زندگی می
اص ً
بخشد ،واقع ًا به ما زندگی می بخشد .ما ابزار های بسیاری برای نرفتن با ذهن و یا واکنش نشان ندادن به آن داریم.
چرا این ابزار ها داده شده اند؟ این ابزار ها داده شده اند زیرا ذهن فردی اولین چیزی است که باید با روشی
درست )با تمرین مدیتیشن استاپ( نادیده گرفته شود .حال دنیا ذهن کیهانی است ،پس با دنیا چه باید کرد؟ با
دنیا هم همان کاری را می توانیم بکنیم که با ذهن فردی می کنیم .این یک نکته ی بسیار بزرگ و مهم است.
دی.وی.دی "آگاهی از سکوت" ۸ ،آگوست ۲۰۰۶

mn

ساتیام در مورد دو متن قبلی که در مورد هنر زندگی کردن بود صحبت می کنند.
هنر زندگی کردن ادغام کردن الهیت در فعالیت های روزانه است .این مطلب بسیار مهم است که اگر می
خواهید در هنر زندگی کردن زندگی کنید باید الهیت را در فعالیت های روزانه تان ادغام کنید .نه این که فقط
هر روز این کار را انجام دهید بلکه الهیت را در هر فعالیتی در روز ادغام کنید .این روند به شما یاد می دهد با
افکار نروید و به جای آن با قول خداوند باشید .ما می توانیم بر روی هنر زندگی بمانیم و با آن هر فعالیتی را که
باید در طول روز یا شب انجام دهیم با استفاده از خاصیت تمیز دهندگی استاپ مدیتیشن آغشته کنیم .به
عبارتی دیگر زمانی که الزم است استاپ کنیم و زمانی که ضروری است از ذهن استفاده کنیم .به این ترتیب
انگیزه ی این دیسیپلین خودبخود در ما فعال می شود و با قول خداوند زندگی خواهیم کرد .آن قول ،حضور
نادیدنی است ،خودبخود کار می کند ،الزم نیست نگران آن باشید" .اگر با افکار نروید ،من از شما مراقبت
خواهم کرد" ،چه چیزی از شما مراقبت خواهد کرد؟ هنگامی که ذهن فکر نکند ،شخصیت و یا هویت کمرنگ
شده و آنچه "هست" ،کمال است.
فایده یا کاربرد نور خورشید برای یک اتاق تاریک چیست؟ فایده ی نور خورشید برای یک اتاق تاریک این است
که دیگر اتاق تاریک نیست ،همین .فایده ی مدیتیشن استاپ و قول خداوند این است که دیگر مایا وجود ندارد.
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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مایا )خیال و توهم( جهل و نادانیست .جهل و نادانی تاریکیست .در اینجا می گوید هنگامی که شما هنر
زندگی کردن را در زندگی روزانه تان ادغام کنید ،دیگر الزم نیست چیزی را تعمیر و مرمت کنید و یا رابطه ای
را اصالح کنید زیرا زمانی که هنر زندگی کردن را انجام می دهید ،دوباره آن حضور نادیدنی ،بر حسب نیا ِز هر
وضعیتی مسائل را حذف ،ترمیم و اصالح می کند.
هنر زندگی کردن باعث می شود ما بتوانیم زندگی کنیم ،یعنی چه؟ معنی آن این است که بدون هنر زندگی
کردن ما واقع ًا زندگی نمی کنیم بلکه مردگانی هستیم که راه می رویم .پس ما حقیقت ًا زمانی شروع به زندگی
ف بسیار زیبایی از هنر
کردن می کنیم که بواسطه ی مایا که همان ذهن و بدن است زندگی نکنیم .این توصی ِ
زندگی کردن است .ببینید چقدر ساده است؛ اگر مدیتیشن استاپ و اعتماد را از زمان کودکی به ما آموخته
بودند ...آن وقت نیازی نبود چیز دیگری به ما بیاموزند ...همین و بس!
(۱۳۹۳
برنامه ی عبادت صبحگاهی رینو ۱۹ ،سپتامبر  ۲۸) ۲۱۰۴شهریور ۱۳۹۳

ً
 µ rام · 8i §6¶Qدن را 7Jزش د  .c9دzﯾ¨!  1ا» ºا دم

 c9رو ,56Á ،,66 rÂود  rا rwا7 K23 1 ,5رت د·ن را
 د·ن O6ن  c9pو دﯾ.¡ 86

Çر   #Æدا rÄÅ6ا#$ ,5327 rwم ا,5؛ وﯾ ش .É
۲۲۲
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص۲۲۲
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ﻫﻨﺮ

زﻧﺪﮔﻲ

"هنر زندگی کردن" نه تنها دروغ و یا آنچه حقیقت ندارد را همراه با هم هویت شدن با بدن از میان می برد بلکه
این باور باطل که دنیا واقعی است را هم از بین می برد.
دی.وی.دی "آگاهی از سکوت" ۸ ،جون ۲۰۰۶

gh

یکی از جنبه های مهم "هنر زندگی کردن در حقیقت" این است که به ما می آموزد در راه آزادی ،چگونه بدون
اضافه کردن چمدان ها زندگی کنیم و خودمان را اسیر تر نکنیم.
دی.وی.دی "یانی و باکتی" ۱۲ ،دسامبر ۲۰۰۶

gh

هفته ای یک بار مدیتیشن کردن ،فقط هفته ای یک بار مدیتیشن کردن است" ،هنر زندگی کردن" نیست" .هنر
ن این حقیقت است که ما ابر ها نیستیم ،ما باد ها نیستیم ،بلکه خورشیدی
زندگی کردن" چیست؟ درک کرد ِ
هستیم که دائم ًا در حال درخشیدن است.
دی.وی.دی "فقط حقیقت" ۴ ،آپریل ۲۰۰۷

gh

من فکر می کنم هر آنچه که ما در اینجا انجام می دهیم دعوتی است برای توجه نکردن به ذهن .ما ذهن را
متوقف نمی کنیم ،آن را در آغوش نمی کشیم ،آن را کنار نمی زنیم ،ما با گسترش ضمیر آگاهی مان فقط "هنر
زندگی کردن" در حقیقت را در زندگی روزمره مان قرار می دهیم.
دی.وی.دی "دیدن شاهد" ۲۷ ،جون ۲۰۰۶

gh
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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"هنر زندگی کردن" در حقیقت فقط یک ساعت درست زندگی کردن در طول هفته نیست بلکه همواره از منشاء
و سرچشمه زندگی کردن است.
دی.وی.دی "خانه تکانی" ۲۹ ،نوامبر ۲۰۰۵

gh
حالت سامادی برای کسانی بسیار خوب است که به دنیا پشت پا زده و تارک دنیا شده اند .اما اگر سرپرست یک
خانه باشید باید هنر زندگی کردن را بدانید ،به این معنی که همیشه "حقیقت" را با خود به همراه دارید.
دی.وی.دی "خواب روز و خواب شب" ۹ ،آگوست ۲۰۰۵

gh

هنر زندگی کردن این است که بدانید چه کسی هستید و بدانید اطالعات شما بدون خواندن افکار ،فقط از آن
منبع اصلی می آید .اگر شما ذهن را آرام نکنید ،تقریب ًا غیر ممکن است که "آن" که همواره در درون شما
وجود دارد را فعال کنید.
دی.وی.دی "صدای درون دوگانگی را از میان می برد" ۱۸ ،جوالی ۲۰۰۷

gh

هنر زندگی کردن موضوع بسیار بسیار مهمی است و یعنی ما از دنیا بیرون نمی آییم .الزم نیست که از کارمان
استعفا بدهیم و یا به دلیل این که خانواده مان از صحبت هایی که در اینجا می کنیم سر در نمی آورند با آن ها
وقت صرف نکنیم ...پس هنر زندگی کردن چیست؟ این است که ما به گونه ای پنهان ،به یک ارباب خدمت
کنیم ،به طور مداوم به یک ارباب خدمت کنیم.
دی.وی.دی "من هیچ چیز نمی دانم ،یک ارباب" ۱۵ ،اگوست ۲۰۰۶

gh

صلح ما از آن این دنیا نیست زیرا این دنیا از صلح بویی نبرده است ،ولی ما در صلح زندگی می کنیم چرا که در
واقع دنیای درونمان ،زندگی حقیقی و مستقل از داده های دنیای بیرون را به ما هدیه می دهد .حقیقت ًا این
است هنر زندگی کردن.
گ سایت نازنین ۴ ،اکتبر ۲۰۱۴
از بال ِ
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♥ :من معمو ًال سعی می کنم ابزار "هنر زندگی کردن در
حقیقت" قسمتی از زندگی روزانه ام باشد .یعنی تالش می
کنم سر زدن به "خانه" را دائم ًا به خودم یادآوری کنم .در
طی ماه گذشته این تمرین را مرتب ًا در طول روز برای لحظات کوتاهی انجام داده ام ولی برای مدیتیشن های
طوالنی وقت نگذاشته ام .می خواهم بدانم چنین عملکردی می تواند قسمتی از مدیتیشن استاپ باشد یا نه؟
ساتیام :این روش هم خوب است ...تفاوتی ندارد .سعی کن زمانی که فقط مدیتیشن های کوتاه می کنی و
برای مدیتیشن طوالنی نمی نشینی ،این کار را در طول روز هر چه بیشتر ادامه دهی ،یعنی برای یک لحظه و
بعد لحظه ی دیگر و ...در عین حال باید مدت زمان به دورن رفتن را افزایش دهی و یا حتی در حین انجام کار
های روزانه ات هم این تمرین را بکنی .در واقع ما برای
تنها راه حل مدیتیشن استاپ است .هر روز

این می نشینیم و مدیتیشن استاپ را تمرین می کنیم تا

ال و
باید  ۲۰یا  ۳۰دقیقه فقط بنشینید و کام ً

بتوانیم در طول روز و در حین انجام هر کاری استاپ

با هشیاری تیز استاپ کنید تا زمانی که در

کنیم .اگر بتوانیم هنگام آشپزی ،رانندگی و ...مرتب ًا برای

استاپ کردن خبره شوید .در غیر این صورت

یک لحظه استاپ کنیم ،این لحظه ها بخاطر تمرین های

ذهن شما به اندازه ی کافی برای استاپ کردن

ما بیشتر و بیشتر به هم نزدیک شده و متصل می گردند،

قدرت نخواهد داشت و افکار مزاحم دوباره آن

تا زمانی که طوالنی تر و طوالنی تر شوند.

را تحت تأثیر قرار می دهند.

ششمین کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت ۱۲ ،جون ۲۰۱۱

مرکز سای بابا در رینو ۱۵ ،جون ۲۰۱۴

mn
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"

7

من ترجیح می دهم که شما ابتدا مدیتیشن استاپ را با چشمان باز تمرین کنید زیرا این کار "هنر زندگی
کردن" است .پیدا کردن ناحیه ی قلب با چشمان بسته آسان تر است ،اما زمانی که در این کار با چشمان باز
خبره شوید ،در حین کار کردن و زندگی روزمره هم می توانید "بودن" خودتان را احساس کنید .استاپ
ال زمانی که در محل کار خود پشت میز نشسته اید و
مدیتیشن با چشمان باز یعنی "هنر زندگی کردن" .مث ً
دیگران هم در اطرافتان هستند ،در همان موقع می توانید با "بودن" خودتان در تماس باشید .حتی زمانی که با
هم حرف می زنید هم می توانید تمرکزتان بر روی قلبتان باشد .همین اآلن با وجود این که با شما صحبت
کرده و به شما نگاه می کنم ،تمرکزم بر روی قلبم است.
در کتاب الهامی از نازنین آمده 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.
کتاب "در حضور" ،بدروم  ،۲۰۱۲خالصه ای از صفحات ۶۶-۶۵

mn
هر زمان که نتوانستی به راحتی استاپ مدیتیشن انجام

فردی راجع به این موضوع صحبت می کند که
ال به
وقتی همه ی امور زندگی و نگرانی ها را کام ً

دهی ،بدان که زیاد از حد درگیر بیرون شده ای ،پس به

گورو می سپارد ،آرامش و صلح بسیاری احساس

خودت بگو" :حاال زمانی است که باید استاپ مدیتیشن را

می کند.

در طبیعت انجام دهم" .به یاد داشته باش ،در صورتی که
افکار ،عادات و گرایش های قدیمی ات مانند اختاپوس به
سراغت آمدند آن ًا به سکوت برو و تمرین اعتماد و استاپ را
انجام بده و در "خانه"ات بنشین.

ساتیام :سپردن اضطراب و پریشانی به پای
من ،پای خداوند و یا پای بابا یک مرهم موقت
برای ذهن شماست .تمرین و استفاده ی
کامل و اساسی از تعالیم و داشتن گردهمایی

کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص ۱۵۲

های الهی )ساتسانگ( راه حل اصلی و نهایی
است .چون شما گفتید که باید دائم ًا این

روش را استفاده کنید و به خودتان بگویید" :من تمام نگرانی ها و مشکالتم را به پای گورویم تسلیم می کنم"،
ن ابزار هایتان نیاز دارید .همانطور که خودتان هم گفتید گردهمایی های الهی
نشان می دهد که به تمرین کرد ِ
)ساتسانگ( مهم هستند ولی این گردهمایی ها واقع ًا چه هستند؟ گردهمایی الهی یعنی همنشینی با سکوت.
8
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وقتی قصد و نیت شما داشتن آرامش و صلح است ،باید آن را پرورش دهید .نمی توانید مرتب آن را بکوبید و
ال بر هم
توقع داشته باشید بیشتر و بیشتر رشد پیدا کند .بنابراین مهم است که به هر آنچه آرامش شما را کام ً
می زند عمیق ًا نگاه کنید و ببینید آیا آن شرایط و یا مشکل نگران کننده است و یا مشکل اصلی واکنش شما
نسبت به آن موضوع یا موقعیت است؟! و بعد استاپ کنید… استاپ کنید… و باز هم استاپ کنید… و بعد باز هم
استاپ کنید .ولی اگر خودتان را برای استاپ کردن از افکار جدا نکنید ،استاپ کردن تقریب ًا غیر ممکن است.
بنابراین هر روز مدتی را به تنهایی در طبیعت و یا مکانی که ساکت است بگذرانید و آنقدر بنشینید تا بتوانید
استاپ کنید.
اگر نهایت ًا استاپ کردن را یاد نگیرید ،تسلیم شدن به پای گورو فقط مسکنی برای ذهن است ،محکم و پاینده
نیست .ولی اگر با خود بگویید" :به گورویم می سپارم" و بعد صد در صد باور داشته باشید که دیگر احتیاجی
نیست آن مسئله را به دوش بکشید ،و باور کنید که می توانید رهایش کنید ،در آن صورت مدیتیشن استاپ
محکم و پاینده خواهد بود.
خالصه ای از گردهمایی الهی )ساتسانگ( ،مرکز سای بابا در رینو ۱۵ ،جون ۲۰۱۴

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻓﻜﺎرﺗﺎن ﻛﺠﺎﺳﺖ ،آن وﻗﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻼً ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﭼﻘﺪر
آزاد ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻢ!".
کتاب "در حضور" ،ریتریت بودروم  ،۲۰۱۲ص۱۴۲
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ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ اﺳﺘﺎپ

اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ ﺣﻀﻮر

آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻲ؟
ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ ﻧﻮر
ﻗﻮل

 nاپ  rË6Ìµد !ÊÉاm ,5
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کتاب ریتریت "سکوت و سادگی" ،صفحه  ،۳۰آگوست ) ۲۰۱۳مرداد (۱۳۸۲
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کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص۱۱

 nا#9د 86/ ،rا !Nد را ر m r
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کتاب بدروم  ،۲۰۱۱خالصه ای از صفحات ۶۹-۶۸

7  nل ا #9د m r
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کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص۴۴۸
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کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵خالصه ای از صفحات ۱۶۹-۱۶۸

دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻦ در ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ
♥ :شما به من گفته بودید هر زمان درونم من را به مدیتیشن دعوت کرد این کار را انجام بدهم،
برای همین من دیگر با دیسپلین مدیتیشن نمی کنم.
ساتیام :نه ،تو باید با دیسیپلین مدیتیشن های طوالنی ات را انجام دهی ،چیز هایی که در
ن حقیقت در تما ِم
موردش صحبت کردیم "هنر زندگی کردن در حقیقت" است .یعنی بافت ِ
فعالیت های زندگی .هر چقدر که تو بیشتر به هستی ات توجه کنی ،هستی ات تو را بیشتر
تصدیق خواهد کرد .وقتی از من می پرسند" :چگونه می توان در این راه بود؟" جواب می دهم
با داشتن عشق ،عالقه ،پشتکار و هوشیاری .هوشیاری به معنی تیز بودن و پیگیری عشق و عالقه
است .در صورت نداشتن این موارد ،هنوز فرد آمادگی حرکت در این راه را ندارد.
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵خالصه ای از صفحات ۱۶۹-۱۶۸
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ساتیام سوال و جواب  ۲۳کتاب "الهامی از نازنین" را تشریح و تفسیر می کنند و متن زیر چکیده ی خیلی کوتاهی از
صحبت های ایشان است:

"هر آنچه باید اتفاق بیافتد روی خواهد داد و آنچه نباید اتفاق بیافتد هرگز رخ نخواهد داد" ،پس با دانستن این
آگاهی آرام باشید .این آگاهی بالفاصله شما را به مدیتیشن اعتماد خواهد برد .وقتی بدانید که شما انجام
دهنده نیستید و آنچه که باید اتفاق بیافتد ،اتفاق می افتد و آنچه که نباید اتفاق بیافتد نمی افتد ،پس ما چه
کار دیگری جز "بودن" داریم؟ فقط "باش" .آنچه هستی بمان یعنی تماشاگر .فقط تصور کنید که انسان
اینگونه زندگی کند ،یعنی فقط تماشا کند.
وقتی در خواب شب هستید شما خوابی را که باید ببینید می بینید یعنی خواب اتوماتیک اتفاق می افتد .شما
در خواب شب هیچگونه کوششی نمی کنید چون این کار هیچ فایده ای ندارد .شما نمی گویید" :من می خواهم
امشب خواب ببینم که برای مثال ساتیام در خواب به من غذا می دهد" .بلکه شما می خوابید و هر چه شد،
شد .در حقیقت شما چه کار می کنید؟ شما در رختخواب فقط نظاره گر خوابتان هستید .صبح هم بلند می
شوید و می گویید خواب بد و یا خواب خوشی دیدم و به سراغ کار هایتان می روید .خواب روز مانند خواب
شب است و منظور از جمله ی "هر آنچه باید اتفاق بیافتد روی خواهد داد و آنچه نباید اتفاق بیافتد هرگز رخ
نخواهد داد" این است که وقتی بدانید شما کسی هستید که در رختخواب خوابیده و نظاره گر خواب است ،اثر
اتفاقات خواب برایتان کمتر خواهد شد .حال چطور می توان فهمید که بیننده ی خواب هستیم؟ با استفاده از
ابزار ها .فقط با استفاده از ابزار ها .تکرار این جمله که "من تماشاگر هستم" فایده ای ندارد ،اما استفاده از
ابزار ها خودبخود کار را درست می کند و نادانی ها را از بین می برد و آن وقت دانستنی ها آشکار می شوند.
"در دنیا باش ولی از آن دنیا نباش ".اجازه ندهید که بازار مالک شما شود .آگاه باشید .ما با ابزار هایمان می
ال باز باشد و در بازار کنجکاوی کند .باید نیمه باز باشد و به
توانیم آگاه پیش برویم .یعنی چشمانتان نباید کام ً
قلب نگاه کند.
کتاب "در حضور" ،ریتریت بودروم  ،۲۰۱۲خالصه ای از صفحات ۱۴۰-۱۳۶

ﻛﺎرِ ﻣﺎ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮار از زﻧﺪﮔﻲ
خیلی مهم است که در هر زمینه و موضوعی حقیقت بین باشیم ،چه در بازار و چه در تمریناتی که انجام می
دهیم .این نکته ی بسیار مهمی است ...همه خوب گوش دهید! کا ِر ما هنر زندگی است ،نه فرار از زندگی! هنر
زندگی یعنی چه؟ یعنی همه باید مراقب برقراری تعادل در زندگی شان باشند! تعادل چیست؟ یعنی اگر
زیادی در بازار رفته اند ،عقب بکشند .اگر کم در بازار رفته اند ،به جلو بروند .اگر کار یا مسئولیتی در بازار
دارند ،باید به بهترین وجه انجام دهند و نمونه ای از درس ها باشند.
کار ما فرار از زندگی روزانه نیست و به همین دلیل می توانیم تمام مدیتیشن ها را به صورت ایستاده ،نشسته،
در ضمن کار ،در ضمن مشغولیات روزانه و ...انجام دهیم .راهی که در آن هستیم راهی نیست که شما را به سر
کوه بفرستد و بگوید آنجا بنشینید و تصور کنید که بازار هم وجود ندارد .نه ،این نیست ،چنین کاری عملی
نیست! چون ما از نظر بدن آفریده شده ایم که کار هایمان را انجام دهیم.
برای مثال وقتی من وارد این راه شدم و این ابزار به من داده شد ،من دو بچه ی کوچک داشتم ولی با این حال
به هندوستان می رفتم ،در مدرسه ی فرزندانم بسیار فعال بودم ،اگر قرار بود آن ها را دکتر ببرم حتم ًا این کار را
انجام می دادم ،آشپزی می کردم ،خانه را تمیز می کردم ،به مادر و پدرم می رسیدم ،به دوستانم کمک می
کردم و ...کاری نبود که از انجام آن فرار کنم ولی اجازه نمی دادم تعادل از دستانم خارج شود .یعنی چه؟
یعنی به محض این که متوجه می شدم درگیری ام در بازار زیاده از حد است ،خداحافظی می کردم و پیش
خدای خودم ،پیش گوروی خودم می رفتم ...و یا سوار هواپیما می شدم و به هندوستان می رفتم .تعادل داشتن
در این راه بسیار اهمیت دارد.
در عین حال که به مسئولیت های بازارم رسیدگی می کردم ،مکالمه ام را با داخل و با گوروم قطع نمی کردم.
یعنی من در حین غذا دادن به فرزندانم با بابا هم صحبت می کردم .حتی اگر یک ثانیه وقت داشتم به درون
می رفتم و می پرسیدم "آیا با منی؟" ،اگر چند دقیقه وقت داشتم کتابی از بابا در مورد یکی از تعالیم او که به
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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دلم نشسته بود می خواندم .یعنی در عین حال که به خودم سرم حقیقت را تزریق می کردم ،انجام کار های
روزمره را از دست نمی دادم .در هیچ کاری کوتاهی نمی کردم.
♥ :فکر می کنم من هم تمام کار هایی که شما همکنون در موردش صحبت کردید را انجام می دهم؛ به طور
مثال هنگام غذا پختن ،سر کار و یا حتی وقتی با شوهرم بحث می کنم ،در درونم با شما در حال صحبت هستم،
ولی به نظرم می آید همیشه یک کشمکشی وجود دارد!
ساتیام :وقتی تو با راهنمایت ،با "خود"ت ،با سکوتت درد دل می کنی ،باید اجازه دهی این ارتباط همانند یک
جاده ی دوطرفه باشد .تو درد و دل می کنی ولی گوش نمی دهی! من همان قدری که صحبت می کردم ،در
سکوت می ایستادم و صبر می کردم تا ببینم جوابم چیست و چگونه هدایت می شوم .صبر می کردم تا آن
عشق را در وجودم به حالت انرژی تخم مرغی احساس کنم .ما عادت کرده ایم حرف بزنیم ،درد دل کنیم،
قربان صدقه برویم ،عشق بدهیم ولی یاد نگرفته ایم در وجودمان سکوت کنیم ،هدایت شویم و احساس یگانگی
کنیم تا عشقمان ورزیده شود .تو باید قسمت دوم یعنی گوش دادن به درونت را بیشتر کنی .یعنی چه؟ یعنی
ال وقتی می گویی" :من خیلی تو را احساس می کنم" یا "آیا با منی؟" و یا هر چیز دیگری که می گویی ،بعد
مث ً
باید در سکوت بمانی و خیلی هشیار ببینی جواب چیست و یا حالتت چگونه است .یعنی با "خودِ" حقیقی ات
آشنایی پیدا کنی و ببینی در این مواقع چه اتفاقی در وجود و قلبت می افتد.
♥ :من عمیق ًا دوست دارم بنشینم و به درونم گوش دهم ولی بیشتر مواقع فریب ذهنم را می خورم و با ندای
درونم همراه نمی شوم.
ساتیام :هیچ اشکالی ندارد عزیزم! با این حال که خشم یکی از گرایشات پر قدرت و برادران مهمت بود ،ولی اکنون
از قبل خیلی کمرنگ تر شده است و تا این مرحله راه طوالنی ای آمده ای ،پس با خودت صبور باش .بدان وقتی
می خواهی با اطرافیانت بحث کنی ،وقتی می خواهی عصبانی شوی ،وقتی احساس جدایی می کنی ،همیشه در تو
چیزی هست که سعی می کند تو را برگرداند .به آن گوش بده! حتی اگر از هر صد بار ،نود و هشت بار هم
شکست خوردی ،همان دو باری که موفق می شوی بسیار ارزشمند هستند .انجام بده و تحمل داشته باش و این
عادت را در خودت ایجاد کن که در مواقع احتیاج ،گوش دادن به درونت مهم تر از حرف زدن است.
پانزدهمین کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت ۱۵ ،آوریل ۲۰۱۲
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)متنی که انتخاب شده است در تاریخ  ۱۴جون،
 ۲۰۰۶پدیدار شد .پس از کالس چهارشنبه
شبمان هنگامی که ساتیام در حالت بسیار
عمیقی قرار داشتند ،به نشستن در سکوت ادامه
دادند و این خرد پر محتوا و زیبا جاری شد(.

سکوت زیربنای همه ی فعالیت هاست .بسیار
مهم است که د ِر دکان تصورات را بست ،آرام
نشست و پنج حس ،ذهن و بدن را در آن
سکوت غوطه ور کرد .مکان های بسیاری مانند
بار ها ،کلوپ ها ،ورزشگاه ها ،بیمارستان ها و
غیره ...وجود دارند که مردم می روند تا از لحاظ
ذهنی و جسمی تسکین پیدا کنند .برای ما در
سکوت نشستن خیلی مهم و حیاتی است و در
صورتی که بخواهیم و انتخاب کنیم می توانیم
آن را با خود همیشه و همه جا داشته باشیم.
سکوت را به عنوان دوست و همراه خود انتخاب
کنید ،همینطور که چشمانتان را باز می کنید از
سکوتتان آگاه باشید و به آن هوشیار شوید.
همینطور که به اطرافتان نگاه می کنید ،هم
زمان به عنوان شاه ِد سکوت و شاه ِد دنیا ،هنوز
به سکوتتان آگاه باشید.
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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شاهد این سکوت باشید و به عنوان شاهد می توانید سکوتتان را همه جا با خود ببرید .در غیر این صورت دو
چیز وجود خواهد داشت؛ شما و جدایی شما از آن سکوت .وقتی در مدیتیشن عمیق هستیم به این سکوت
عادت کرده و مدیتیشن عمیقی داریم و وقتی در دنیا هستیم با صدا های درونی و بیرونی بمباران می شویم.
شما باید روی خط مابین این دو بایستید ،شاهد سر و صدا و شاهد سکوت باشید ،بخشی از آن ها باشید و در
عین حال هیچ کدام از آن ها نباشید" .هنر زندگی کردن در حقیقت" یعنی در آن بودن ولی در عین حال
ماورای آن بودن است.
آن شاهد هوشیاری است ،بیننده ی سکوت و بیننده ی سر و صدا است .سپس شما درک خواهید کرد که هیچ یک
ی فوق العاده ای است زیرا شما می توانید توجه خود را به سکوت بدهید یا به عنوان شاهد
از آن ها نیستید .این آزاد ِ
توجه تان را به سر و صدا دهید .ما یکی را به دیگری ترجیح می دهیم اما هر دوی آن ها را باید نظاره کرد ،درست
مانند این که یکی ادامه ی دیگری است .متجلی و غیر متجلی ،نفَسی که به درون می رود نامتجلی است و وقتی
بازدم صورت می گیرد متجلی می شود.
مرد ،زن ،غیر مرد ،غیر زن ،شما باید با هم همزیستی داشته باشید مانند دم و بازدم در نفس کشیدن .اگر
نفستان را در داخل نگهدارید و در دمتان بمانید خواهید مرد ،اگر نفستان را خارج کنید و در بازدمتان بمانید باز
هم خواهید مرد .شاهد جایگاه یوگی هایی است که بر روی دیوار هستند .آن ها به هیچ طرفی نمی پرند و
ال با هیچ سمتی مشغول و درگیر نمی شوند .در مدیتیشن عمیق وقتی به آن سوی دیگر می خزید
هیچگاه کام ً
باید مدام از این شاهد آگاه باشید و این کار شما را از درون بودن و بیرون بودن جدا می کند و به شما احساس
تمامیت می دهد ،شاهد بر روی دیوار است و به هیچ سمتی متمایل نمی شود.
ساتیام ،رینو ۱۴ ،جون  ۲۴) ۲۰۰۶خرداد (۱۳۸۵

ﻫﻤﻪ ي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﺎ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻳﺎ و ﺗﻮﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﻮد؛ ﺗﺼﻮرش را ﺑﻜﻨﻴﺪ! ﻫﻤﻪ ي ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺎ
ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻣﺎﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
برنامه ی صبحگاهی رینو ۲۰،سپتامبر  ۲۹) ۲۰۱۴شهریور (۱۳۹۴
18
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ﺳﻜﻮت ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ آورد

♥ :می خواهم بدانم نقطه ی تعادل کجاست و چگونه می توان آن را در زندگی پیدا کرد؟
ساتیام :زمانی که افکارت زیاد هستند ،تو در تعادل نیستی .به طور مثال زمانی که به خانه برمی گردی اما
هنوز با افکا ِر مربوط به شغلت درگیر هستی و یا در خواب با همان افکار مکالمه داری .تمام این ها نشان دهنده
ن یک سمت آن،
ی این است که تو در نقطه ی تعادل نیستی .مانند این است که سوار بر االکلنگی باشی که وز ِ
ت دیگر باشد .پس در این صورت زمانی که نمی خواهی استاپ مدیتیشن انجام دهی ،یا نمی
سنگین تر از سم ِ
خواهی با خودت تنها باشی ،موقعی است که حتم ًا باید این کار را انجام دهی تا بتوانی تعادلت را دوباره بدست
ن راه وسط ،بهتر و آسان تر می توانی درس ها و ابزا ِر "هنر زندگی
آوری .با بدست آوردن تعادل و پیدا کرد ِ
کردن در حقیقت" را در کار هایت به کار ببری ،چون در آن صورت این یک انسان متعادل به امور و کار ها
رسیدگی می کند.
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵خالصه ای از ص۱۵۱

mn
در حال حاضر می گویی که افکارت زیاد هستند ،این عالمتی است که نشان می دهد باید خودت را کنار بکشی.
ت کوتاهی انجام ندهی؟ آیا حاضری پشتت را به آن ها کنی؟
آیا حاضری که تمام مسئولیت هایت را برای مد ِ
آیا حاضری در زمانی که افکار یا کار هایت زیاد هستند ،سکوت داشته باشی؟ در صورتی که جوابت مثبت باشد
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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یعنی می توانی "هنر زندگی کردن در حقیقت" را بکار ببندی .انجام این کار حتی برای یک روز تعادل می
آورد.
۱۵۱
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص ۱۵۱

mn
یکی از مهم ترین راه های شخصی نکردن وقایع زندگی مان تکرار نکردن آن داستان هاست ،یعنی استاپ کردن
در مقابل جمع آوری همدردی و دلسوزی دیگران .هر بار که زندگی گذشته مان را تکرار نکنیم الیه ای از آن را
پاک کرده ایم و این کار را با استفاده از استاپ مدیتیشن انجام می شود .به عبارت دیگر وقتی می خواهید گله
و شکایت کنید ،استاپ کنید! وقتی می خواهید غم و ناراحتی خود را احساس کنید ،استاپ کنید! وقتی می
خواهید تنهایی خود را احساس کنید استاپ کنید! آن وقت به جای همه ی آن ها شما دروازه ی شادی ،عشق
و درک را گشوده اید.
کتاب "ریتریت رینو" ،۱فوریه ) ۲۰۱۲بهمن ،(۱۳۹۰ص ۱۱۶

mn
یکی از بهترین روش ها برای داشتن سکوت این است که زمانی که تماس تلفنی دارید یا کسی را مالقات می
کنید ،چمدان هایتان را باز نکنید تا گذشته ی خود را مرور کنید یا حتی با ترس از آینده جلو نروید .مگر این
که انسانی باشید که باید احساستان را تخلیه کنید .در این صورت آن کار را بکنید ،حتم ًا بکنید ولی این کار
نباید تبدیل به عادتتان شود .اگر افراد دیگـر داستانشان را برای شما می گویند ،در حین صحبت آن ها ،تمرین
هایتان را انجام دهید .اهمیتی برای ذهن آن ها قائل نشوید .زیرا در بسیاری از مواقع شما تمرین کرده اید و
ذهنتان آرام شده است ،اما بازار فرد دیگری را می خرید .بهترین دلسوزی برای دیگران تمرین "حضور" است.
کتاب "ریتریت بدروم ،"۲۰۱۱خالصه ای از ص ۵۸

۱
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این ریتریت به ریتریت بدون نام مشهور است.
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     " "  

این مقاله خالصه ای از یکی از کالس های سه شنبه شب ساتیام از سال  ۲۰۰۴است .پس از مدیتیشن بر روی عبارت
"من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" ساتیام ادامه می دهند:

ت
ت "بودن" است و تا زمانی که در حال ِ
اگر دوست دارید آهسته چشمانتان را باز کنید .آنچه تجربه کردید حال ِ
"بودن" مهارت پیدا نکرده باشیم ،در حالت یا مرحله ی شدن هرج و مرج وجود دارد .زیرا اکثر ما فکر می کنیم
کسی شده ایم اما هرگز "بودن" را یاد نگرفته ایم .به همین دلیل است که دنیا به این گونه ای است که می
بینید ،زیرا بسیاری از مردم نمی دانند چگونه "باشند" و به جای این که این یا آن باشند ،فقط "باشند" .در آن
"بودن" حضور است ،در آن حضور همه جا حاضر است ،در آن همه جا حاضر ،تمام آگاه است و در آن تمام آگاه،
تمام قدرت است .این "هنر زندگی کردن در حقیقت" است که هیچکس آن را به ما آموزش نداده است زیرا
هیچکس واقع ًا نمی دانسته است که چگونه آن را به ما آموزش دهد .حقیقت ،آرامش و شادی آنقدر به قلب ما
نزدیک هستند که در هر مقطعی نادیده گرفته می شوند .هر زمان که ما به بیرون نگاه می کنیم چشم درون
خود را نادیده گرفته ایم.
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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هنگامی که معلم در زندگی یک فرد ظاهر می شود ،مانند معلم من سای بابا که در زندگی من وارد شد؛ او برای
آن فرد دیگر یک شخص نیست ،بلکه او یک آینه ی شفاف است .من در این آینه نگاه کردم و خودم را دیدم و
در آن لحظه ی تماس ،به جای شدن ،همان "بودن" هستم.

چرا "هنر زندگی کردن در حقیقت" تا این حد اهمیت دارد؟ اهمیت آن به این
دلیل است که "هنر زندگی کردن در حقیقت" تنها دلیل وجود داشتن ما است؛
بذرش در آن وجود یا هستی است.
وقتی بر روی "من هیچکس نیستم و هیچ چیز نمی دانم" مدیتیشن کردیم ،چه اتفاقی افتاد؟ ما در واقع
تمامیت را تجربه کردیم و تمامیت بودیم .آیا هیچ کدام از شما احساس کردید که بزرگ تر از بدنتان هستید؟
)عده ای پاسخ دادند بله (.این یک درک باورنکردنی است البته اگر بتوانیم آن را نگهداریم .این چیزی نیست
که ما بتوانیم آن را از بازار خریداری کنیم؛ ما حتی در بدن خودمان هم نمی توانیم اسیر شویم؛ ما تا این حد
بزرگ و نامحدود هستیم.
"هنر زندگی کردن در حقیقت" به معنی این نیست که فقط از کسی الهام گرفته و یا تحت تأثیر کسی قرار
بگیریم؛ حقیقت باید به قدری پر قدرت باشد که به محض گفته شدن تجربه شود.
هر زمان که می گوییم" :من این و یا آن هستم ،باید خودم را اصالح کنم ،مادر خوبی نیستم ،همسر خوبی
نیستم ،انسان خوبی نیستم ،انسان فوق العاده ای هستم ،در رشته خودم خبره ترین هستم و "...بودن را از دست
داده ایم .آیا این مسخره نیست؟ وقتی ما چیزی می شویم ،در واقع خودمان را زندانی کرده ایم.
"هنر زندگی کردن در حقیقت" بسیار مهم است .ما ذهنمان را با دروغ بمباران کرده و آن را به هم ریخته ایم،
اما وقتی آن را خالی کنیم ،ذهن ما تبدیل به شاهراهی برای آگاهی می شود و آگاهی ،خداوند است .آیا انجام
این کار آسان است؟ انجام این کار آسان تر از نفس کشیدن است .اما آیا برای مردم فهمیدن و عمل کردن این
کار ،عادی است؟ شاید از هر یک میلیون نفر تنها یک نفر این موضوع را درک کرده و به آن عمل کند .چرا این
چنین است؟ به این دلیل که وقتی ما این کالس را ترک می کنیم ،دوباره آشغال هایمان را بلند کرده و آن ها
را به دوش می کشیم .باید از برداشتن آشغال ها و خواندن روزنامه های قدیمی خودداری کرد .باید از نوشتن
اخبار در روزنامه )ذهن( قبل از وقوع آن ها خودداری کرد! منظور من از خواندن روزنامه های قدیمی زندگی
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کردن در گذشته است ،در صورتی که "هنر زندگی کردن در حقیقت" در اینجا و این لحظه ۲است .منظور من
از اینجا و این لحظه ،زمان حال نیست چون هیچ ربطی به زمان ندارد .اینجا و این لحظه بدون زمان و بی
انتهاست .آن را به زمان ربط ندهید ،بدون زمان و تا ابد اینجاست ،نو و کامل است.
خیلی جالب است ،حتی اگر ما دوباره آشغال ها را برداریم مادامی که درباره ی "هنر زندگی کردن در حقیقت"
می دانیم ،در عرض یک ثانیه می توانیم باز خودمان را از آن ها خالی کنیم .به نظر من این یک گنجینه ی
حقیقی است که می توان در هر زمان به آن دسترسی پیدا کرد ،زیرا اینجا و این لحظه تا ابد هست .در اینجا و
این لحظه هیچ جایی برای جاه طلبی وجود ندارد ،هیچ جایی برای اضطراب وجود ندارد ،کسی شدن به آن
ربطی ندارد ،نام شما دیگر اهمیت ندارد .آن فقط "هست" ،بدون عیب و کامل ،طوری که هیچکس نمی تواند
تصورش را بکند زیرا تصور کردن آن غیر ممکن است!
این چیست که ما در مورد آن صحبت می کنیم؛ نامش چیست؟ همانطور که معلم من می گوید ،نام آن "سات
 چیت  -آناندا" است ،یعنی "حقیقت  -آگاهی به حقیقت  -شادی بی حد از آن آگاهی" ."۳سات" به معنیحقیقت" ،چیت" به معنی آگاهی و "آناندا" به معنی شادی بیکران است .هنگامی که شما در این "حقیقت"
زندگی می کنید بدون دانستن ،و بدون نیاز به دانستن ،آگاه هستید .آن آگاهی ،آناندا یا شادی ابدی است.

 ! "#$ %$

   ﯽ  

  ،)* " "  ،+ﳘ ﯼ ! ". " -
خالصه ای از دی.وی.دی "بودن" ۱۴ ،سپتامبر ۲۰۰۴

۲
۳

here and now
Sat-Chit-Ananda
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کتاب بدروم  ،۲۰۱۱خالصه ای از صفحات ۵۹-۵۷

ﻫﻨﺮ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدن
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮت اﺳﺖ
ﻫﻴﭽﮕﺎه اﺣﺘﺮام ﺑﻪ "ﺧﻮد" را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ )ﺳﺎﺗﻴﺎم در
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﺎن اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ( .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ "ﺧﻮد"
ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﺮدن در
ﺳﻜﻮت .در واﻗﻊ ﻫﺪف
زﻧﺪﮔﻲ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﺮدن و
ﺑﻮدن در ﺳﻜﻮت اﺳﺖ.
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮت اﺳﺖ.
کتاب "در حضور" ،ریتریت بودروم
 ،۲۰۱۲ص۱۵۸

"ﻫﻨﺮ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدن" را ﺑﻪ
ﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ،ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر
ﺑﺎر در روز اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺳﻜﻮت ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آراﻣﺶ ذﻫﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درون ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ .اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺳﻜﻮت را
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﻲ ﺳﻜﻮت ﺷﻤﺎ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ

ﻫﻨﺮ "ﺑﻮدن"
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﺮ "ﺑﻮدن" را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در ﺳﻜﻮنِ
اﺳﺘﺎپ اﺳﺖ و از آن
ﺟﺎﻳﮕﺎه ،ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮﻫﺮ و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻛﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ

ﻛﻨﺪ.

ﺑﻮد.

دی.وی.دی "سکوت" ،قسمت های
 ۱۹ ،۱،۲،۳آپریل ۲۰۰۵

دی.وی.دی "گفتگو با ذهن را

ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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" 7دن" 7ت ا,5
ساتیام سوال و جواب  ۶۵کتاب "الهامی
از نازنین" را تشریح و تفسیر می کنند و
این چکیده ی خیلی کوتاهی از آن
است:
ساتیام" :نقش خود را آگاهانه بازی کنید" یعنی چه؟ یعنی با آگاهی از "خود" نقشتان را بازی کنید .در واقع
برای رسیدن به خودشناسی الزم نیست نقشتان را زمین بگذارید و به کوهستان ها بروید .نقش مادر بودنتان،
پدر بودنتان ،همسر بودنتان را آگاهانه بازی کنید.
یعنی اولویت زندگی تان را به آگاهی از "خود" بدهید .چرا که بدون این آگاهی ،نمی توانید نقشتان را خوب
بازی کنید و زمانی که اولویتتان را به این کار بدهید ،چه خواهد شد؟ "من در یگانگی مان باران رحمت به شما
عطا می کنم ".من کیست؟
این من همان "خود" است .وقتی "خود" را در وجودتان پیدا کنید ،رحمت است .این کاری است که ما در
اینجا انجام می دهیم .آموختن هنر زندگی کردن خیلی زیباست.
راز زندگی در آموختن و جمع کردن اطالعات نیست .راز زندگی در چیست؟ با سادگی در "بودن" است .بودن
چیست؟ سکوت است .سکوت کجاست؟ در قلب است.
درگیر ذهن نشوید .در صحبت هایی که به طور خصوصی با هر کدام از شما و یا در کنفراس ها داشته ام ممکن
است با توجه به سوالتان جوابی داده باشم ،اما به یاد داشته باشید که همیشه باید به سوی "خود" برگردیم،
همیشه را ِه حل اصلی در "بودن" است.
ممکن است انجام دادن کاری و یا گرفتن تصمیمی ،از کار و تصمیم دیگری برای زندگی انسان بهتر باشد ولی
ابدی نیست .بعد از این تصمیم ،با تصمیم دیگری رو برو می شوید .اما ابدیت در "بودن" است.
"بودن" سکوت است" .بودن" سکوت ذهن است" .بودن" تمرکز را به قلب بردن است" .بودن" غرق شدن در
منطقه ی قلب است" .بودن" فراموش کردن این است که من چه کسی هستم ،چه اسمی و چه شغلی دارم.
سکوت! سکوت! سکوت! استاپ! استاپ! استاپ!
کتاب "در حضور" ،ریتریت بودروم  ،۲۰۱۲خالصه ای از صفحات ۹۹-۹۵
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تمرین هایی که ما انجام می دهیم

می آورید .به طور مثال وقتی در

از دو جهت مؤثر هستند به این

محل کار ،در خیابان و یا با

معنی که هم خانه را نشان می

دوستانتان هستید و افکار به

دهند و هم هنر زندگی در بازار را

سمتتان می آید ،شما با استاپ

نشان می دهند .یعنی به این

کردن )همراه نشدن با افکار( خانه

شکل نیست که تا وقتی در قلب

را باز می کنید .به همین دلیل

ال رهایی داشته باشیم
هستیم کام ً

است که من می گویم ما در این

و وقتی به بازار می رویم دوباره

راه در حال تمیز کردن تونلمان از

ال گم شویم .تاکنون هر کدام
کام ً

دو طرف هستیم .هم از این نظر

از ما تا حدودی آموخته ایم که

که در سکوتمان بنشینیم و خرد و

خانه کجاست ،سکوتمان کجاست

آرامش بگیریم و هم بدانیم چگونه

و در عین حال می توانیم از خرد

این آرامش بدون این که احساس

هایی که در رگ های وجودمان

کنیم در آن نشسته ایم می تواند

ریخته شده است استفاده کنیم.

با ما باشد .این مدیتیشن استاپ

به این معنی که حتی زمان هایی
که در قلب نیستیم با هوشیاری و
آن خرد ،نقشه ی به جلو رفتن
برایمان واضح می شود.

در اﻳﻦ راه در ﺣﺎل
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻮﻧﻠﻤﺎن
از دو ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻴﻢ

تصور کنید که "خانه" پرده ی سینماست .قبل از
این که پروژکتور عکس ها را بر روی آن نمایش
دهد شما در خانه نشسته اید و لذت می برید.
وقتی توجه تان اندکی تکان می خورد عکس ها
نمایش داده می شوند ،در آن زمان استاپ که هنر

است .باید یادآوری کنم که ابزار
"آیا با منی؟" و "حضور" را نباید
از یاد ببرید.

وقتی شما به

سکوت ...به خانه تان می روید و

می پرسید" :آیا با منی؟" یا این که "وقتی خداوند
همه چیز است من چه می توانم باشم؟" در واقع
چه کرده اید؟ انجام چنین تمریناتی باعث می
شود دریچه ی قلبتان باز تر شود یعنی ذهن به
وجود حقیقی تان آگاه می شود.

زندگی است همانند در خانه بودن است .یعنی به

بیست و نهمین کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت،

جای آن که در خانه بنشینید ،خانه را مرتب ًا به یاد

 ۸سپتامبر ۲۰۱۳
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در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ وﻟﻲ از آنِ دﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ

♥ :شما در درس هایتان از "هنر زندگی کردن" صحبت می کنید .آیا
در اینگونه زندگی کردن می توان به ظواهر زندگی نیز اهمیت داد؟
ساتیام :شما نمی توانید دو ارباب داشته باشید .وقتی ما در دنیا به
دنبال راحتی و خوشی هایمان باشیم ،نمی توانیم نادیدنی را ببینیم.
ن دنیا نباشید" ،آنگاه بهترین ثروت را خواهید داشت .اگر ندانید که در این زندگی فقط
"در دنیا باشید ولی از آ ِ
بازیگ ِر نقشتان هستید ،همه ی ظواهر فقط برایتان دام خواهند بود و زندگی برایتان مانند پستانکی می شود که
ن پستانک زمانی قابل قبول است که بعد از تغذیه شدن
بدون این که تغذیه شوید ،فقط آن را می مکید .مکید ِ
ن جواهرات ،لباس و غذا
داده شود .هنگامی که درک کنید شما فقط نقشتان را بازی می کنید ،بودن و نبود ِ
برایتان تفاوتی نخواهد داشت .اما اگر ندانید که این ها حقیقت شما نیستند ،هر نقشی می تواند احساساتتان را
برانگیزد و شما را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه فشار های زیادی را متحمل شوید.
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵خالصه ای از صفحات ۱۰۲-۱۰۱

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺪاي اﻟﻬﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ

gh

♥ :آیا ممکن است با ما در مورد "هنر زندگی کردن" در بازار صحبت کنید؟
ساتیام :من در مورد خودم می گویم ...من به عنوان مادر سخت کار کردم ،من مادری بودم که در تمام امور و
مشغولیت های فرزندانم مستقیم ًا دست اندر کار بودم .من هیچگاه اجازه ندادم بازار برای مدت زیادی بر روی
من تأثیر بگذارد ،همیشه به سکوت قلبم پناه می بردم .وقتی بازار بیش از حد مرا در چنگالش می گرفت
ال مهم نبود
بالفاصله به جایی می رفتم و در سکوت می نشستم و فورًا از وابستگی ها کناره می گرفتم و برایم اص ً
که چه کسی به من تلفن می کند یا به توجه من نیاز دارد .شما ممکن است با خود بگویید" :او واقعًا خودخواه
است یا به زندگی اهمیت نمی دهد" .نه این موقعیت من نبود ،من بسیار مراقب و مواظب بودم اما همیشه به
خودم می گفتم که قبل از نجات دیگران باید اول خودم را نجات دهم.
به نظر من وقتی شما همه چیز را فدای الهیت کنید ،الهیت قدرش را می داند .من توازنم را اینگونه حفظ می
کنم .هر روز باید خودتان را بررسی کنید و برآوردی از ذهنتان داشته باشید .اگر ذهنتان بیش از حد به یک
جهت متمایل می شود باید تالش خود را به کار ببرید.
 ،(۱۳۸۹ص ۴۸-۴۷
ریتریت "قلب مادر" ،اکتبر ) ۲۰۱۰مهر ۱۳۸۹

28

ﻧﺸﺮﻳﻪ ي دي ﻣﺎه 1393

۴
۳

۷

۲

۵

۱

۸

۹

۶
۱۱

۱۰

۱۳
۱۴
۱۵

۱۲
۱۶
۱۸

۱۷

۲۰
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عمودی

 -۲من این هستم
" -۵خود"....
 -۶بی حرکت باش
 -۱۰گوروی مشهور هندی
 -۱۱یکی از این خیلی خوبه
 -۱۲در این باش ولی توش غرق نشو
 -۱۷شمارش برعکس
 -۱۹همه ی زحمت ها بخاطر اینه
 -۲۰میم آخرش اضافه کنی میشه خیاالت

 -۱ساتیا
 -۳فقط....
 -۴خیلی حرافه
 -۷یک نیست
 -۸صدای خلقت
 -۹متأسفانه در بازار گم شد
 -۱۳انرژی الهی
 -۱۴بر عکس هیچ
 -۱۵فقط نگاه میکنه
 -۱۶همه ی ما این هستیم
 -۱۸با یگانگی من میره و این میاد

جواب در پایین صفحه ی ۳۲
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حقیقت ،سکوت است و همچنین هیاهو .اما اول فقط در سکوت می توان آن را شناخت و سپس در هیاهو .اگر
اول در هیاهو به آن توجه نشان دهیم ،هرگز پیدایش نخواهیم کرد .باید در سکوت ،به سکوت نگاه کنید که
همان حقیقت است و سپس حقیقت می تواند در تصاویر شناخته شود .بر عکس این روند بی نتیجه خواهد بود.

mn

♥ :اصول زندگی چیست؟

جواب :تسلیم شو ...تسلیم شو ...رها کن .آن راه و روشی که فکر می کنی همه چیز باید در غالب آن پیش برود
را رها کن .به دنبال نتیجه ی کار ها نباش .با هر فکری که می آید و می رود آشفته نشو .در بودن ،بمان...
ی
این است اصول و روند زندگی .در غیر این صورت دخالت های مداوم ذهن باعث تیرگی و مه آلودگ ِ
چشمانمان برای دیدن ،گوش هایمان برای شنیدن ،دستانمان برای لمس کردن و ...می شوند.

mn

♥ :گوهر اصلی درس های شما چیست؟

ساتیام :گوهر اصلی درس های من بسیار ساده است :ذهن را باور نکنید ،به ساتیامی که هستید باور داشته
باشید ،به آن حقیقتی که هستید ،به آن بیکران .و یکی دیگر از اصول تعالیم من نیز هنر زندگی کردن است تا
بتوانیم مادامی که در این جهان متجلی شده ایم از ظرفیتمان که نامحدود است در شیوه ی زندگی روزانه مان
استفاده کنیم.
♥ :آیا این باال ترین درس یا آموزش شماست؟
ساتیام :این تنها چیزی است که نیاز به آموزش دادن دارد.
ﻛﺎرِ ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﺎرِ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺧﻮد" و ﺑﻴﺪاري اﺳﺖ.
مصاحبه با ساتیام -روز گورو پورنیما ۱۲ -جوالی  ۲۱) ۲۰۰۶تیر (۱۳۸۵
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ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ و
ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦِ اﺳﺘﺎپ،
زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
باید از درون به بیرون رفت ،چون بیرون نمی تواند عطش انسان را کاهش دهد .پس در این صورت نود و نه
درصد از محاورات ما بیهوده ،نود و نه درصد از افکارمان بی ارزش ،و پنجاه درصد از فعالیت های روزمره یمان
نیز بی مورد است .یعنی انجام دادنشان اهمیت چندانی ندارد .اما چون تمامی حرف ها را می زنیم ،تمامی
ی پرمشغله ای داریم و در
افکارمان را می خوانیم و تمامی کار ها را انجام می دهیم ،احساس می کنیم که زندگ ِ
ال درست نیست.
ت کافی نداریم ،در حالی که این اص ً
نتیجه برای سکوت کردن وق ِ
اولین قدم و همینطور آخرین قدم برای همه ی ما این است که هر از گاهی تلفن
هایمان را قطع کرده و از زندگی بیرونی مان دست بکشیم؛ یعنی حتی فرزندان،

ﺑﻪ ﻣﻴﺰانِ اﻓﺰاﻳﺶِ
اﻫﻤﻴﺖ

همسر و خانواده مان را نادیده بگیریم و به سکوت و خاموشی درونمان آگاه شده

ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ در

ش اهمیت خودشناسی در زندگی ما" ،آن" هستی
ن افزای ِ
و تمرکز کنیم .به میزا ِ

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ" ،آن"

ش بیشتری قائل خواهد شد و بیشتر کمکمان می کند.
نیز برایمان ارز ِ

ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ

دومین مطلبی که می خواستم به همه تان یادآوری کنم این است که وقتی

ﺑﺮاﻳﻤﺎن ارزشِ

ف نگرانی از آینده ی خودش و دیگران کند ،باعث می
انسان زمان زیادی را صر ِ

ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ

شود که به این حالت عادت کرده و خودبخود نگرانی به قلبش راه پیدا کند .یا

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ل خودش و دیگران فکر کند ،باعث بوجود آمدن
اگر دائم ًا راجع به گذشته و اعما ِ
عادت ،و همینطور افکار تکراری در ذهنش می شود .اما راه شکستن و یا از بین

ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻤﻜﻤﺎن
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﭘﺲ ﺑﺮاي
روﺷﻦ ﺷﺪن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﺮار
ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،ﻗﺪم
اول ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ
و اﻫﻤﻴﺖ
دادن ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ
اﺳﺖ .ﻗﺪم
دوم اﻧﺠﺎم
ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ
اﺳﺘﺎپ اﺳﺖ.

بردن این عادت چیست؟ در حقیقت این کار تنها به وسیله ی انجام استاپ
مدیتیشن امکان پذیر است.
ن استاپ ،مکمل و زیربنا هستند .با نبود این دو ،گویی خانه را
خاموشی و مدیتیش ِ
به جای آهن و سیمان بر روی گِل بنا کرده باشیم .پس برای روشن شدن بیشتر
تکرار می کنم ،قدم اول خاموشی و اهمیت دادن به خاموشی است .قدم دوم انجام
مدیتیشن استاپ است.
همانطور که گفتم سکوت و خاموشی در برابر افکار بسیار مهم است چون ما
یادگرفته ایم ،و به ما یاد داده اند که افکار قدرتمند هستند؛ و این قدرت به این
دلیل بوجود آمده است که ما در مقابلشان احساس ضعف کرده ایم ،چگونه؟ یا آن
ها را کنار زده ایم ،یا به آن ها عالقه نشان داده ایم ،یا از آن ها فرار کرده ایم و یا
تصمیم به از بین بردشان گرفته ایم .اما انجام استاپ مدیتیشن هیچ کدام از کار
های باال را در بر نمی گیرد ،یعنی ما به افکار اهمیت نمی دهیم ،نمی خوانیم ،به
جلو نمی کشیم ،عقبشان نمی زنیم ،و با آن ها صحبت نمی کنیم )چون ما در خیلی

ل مکالمه هستیم( .استاپ مدیتیشن یعنی نخواندن افکار و
از مواقع بدون آن که متوجه شویم با افکارمان در حا ِ
اهمیت ندادن به آن ها" ،فقط باشید ،باشید ،باشید".
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵قسمت هایی از صفحات ۲۹۴-۲۹۲

جواب
جدول
صفحه ی
۲۹
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♥ :ﺳﺎﺗﻴﺎم ﺟﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻢ ﺧﻮاب ﺷﺪه ام ،داﺋﻤﺎً دﻟﻬﺮه دارم،
ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮز ﺷﺪه ام ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ دﻳﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎي آرام ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮدم اﺣﺘﻴﺎج دارم .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ و ﻗﺒﻼً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﺛﺮ اﺳﺘﺎپ ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ را در زﻧﺪﮔﻲ ام ﺑﺒﻴﻨﻢ.
ﺳﺎﺗﻴﺎم :ﻣﻦ دﻟﻴﻠﺶ را ﻣﻲ داﻧﻢ ،اﻳﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎپ ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺎ اﻓﻜﺎرت ﻫﻤﺮاه ﺷﻮي .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﻜﺎر داﺋﻤﺎً ﺑﺮاﻳﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از
ﻣﺮز ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ زﺟﺮ ﻛﺸﻴﺪﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﺖ
را رﻫﺎ ﻛﺮدي زﻳﺮا اﮔﺮ اﻓﻜﺎر را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدي و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدي ،ﺧﻮدت و دﻳﮕﺮان را ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﺮده
ﺑﻮدي ،اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻣﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذﻫﻦ را ﺑﺎز ﻧﻜﺮده و ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮان
ﺷﻮﻳﺪ؟
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﺲ ﻫﺎي ﻣﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ،ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ،ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﻻﻣﺴﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزوان ﻳﻚ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺲ ﻫﺎﻳﻤﺎن را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ وﺟﻮدﻣﺎن .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﺒﻲ از ﺑﻴﺮون ﮔﻮش دﻫﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻗﺪﻳﻤﻲِ ذﻫﻨﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻲ ،ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮي و دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻠﺖ را
از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻲ داد .اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻜﺲ و اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻜﺎرت ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻜﻨﻲ .ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر دوﺑﺎره ﺑﺎ اﻓﻜﺎر ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮي و آن وﻗﺖ ﺑﺎ دو ﻣﻮرد ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي
)ﻛﻪ اوﻟﻲ ﺧﻮاﻧﺪنِ اﻓﻜﺎرِ ﺗﻜﺮاريِ ﻗﺪﻳﻤﻲ و دوﻣﻲ ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮدن ﺧﻮدت ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ اﻓﻜﺎر اﺳﺖ( رو ﺑﺮو
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ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮده و روﺣﻴﻪ ات را ﺧﺮاب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎي
ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﻲ.
ﭘﺲ دوﺑﺎره ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،اﺻﻼً اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻛﺮده اي ،اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدت را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻜﻨﻲ .دوﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻲ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ،در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺗﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد .ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻜﺲ و اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ات ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻋﻜﺲ و اﻟﻌﻤﻞ آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ .ﺣﺮف ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار اﺗﺎق ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ،آﻳﺎ دﻳﻮار
ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرد؟ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮت ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ات و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲِ دﻳﮕﺮي ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻲ زده اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻋﻜﺲ واﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻲ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ات ﺷﺪه ،ﺗﻮ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺒﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي از ﺑﻴﺮون
ﻳﺎ از داﺧﻞ )اﻓﻜﺎر( ﺗﻮ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﺮد ،ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ" :اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
دروﻧﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺧﻮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻢ" .در ﺳﻜﻮت ﺑﻨﺸﻴﻦ .ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻤﻊ ،ﮔﻞ ،ﻋﻮد و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﺧﺎﻧﻪ ات
را ﻣﻌﺒﺪي ﻛﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ درون رﻓﺘﻦ .ﻣﻜﺎﻧﻲ را در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﺧﻮدت را در آﻏﻮش ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ
رﻫﺎ ﻛﻨﻲ ،ﺗﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺧﻮدت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮي ﻛﻪ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮاﻳﺖ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺪري اﺣﺴﺎﺳﺎت و
اﻓﻜﺎرت را ﺧﻮاﻧﺪه اي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺎﻗﺘﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدت و ﻧﻪ در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮان
ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ و اﻳﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻮدت را در زﻳﺮِ ﭼﺘﺮي ﻧﺸﺎﻧﺪي ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن دادنِ زﺷﺖ
و زﻳﺒﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻢ ﮔﻮش داده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام را اﻧﺠﺎم دﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﺧﻮدت
را از زﻳﺮ ﭼﺘﺮ دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ زﻳﺮِ ﭼﺘﺮي ﺑﺒﺮي ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻀﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻲ و ﺳﺴﺘﻲ
را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬاري .اﺟﺎزه ﻧﺪه آﺑﻲ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪه و در دﺳﺘﺎن ﺗﻮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﻻي اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰد.
ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ )ﺳﺎت ﺳﺎﻧﮓ( ﺑﺮو ،دي.وي.دي ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻦ ،ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﺎژان ﺧﺎﻧﻪ ات را ﭘﺮ ﻛﻦ ،ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮ ارزش ﮔﻮش ﺑﺪه ،ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺎي ﻗﺸﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ و
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ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻲ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ" :ﺑﺎﻳﺪ دورِ اﻳﻦ ﻧﻬﺎلِ ﺗﺎزه ﺑﻴﺮون آﻣﺪه
ﺣﺼﺎر ﺑﻜﺸﻲ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﻴﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ" .ﻳﻌﻨﻲ اﻃﺮاﻓﺖ را دﻳﻮار روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺶ .ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻏﺬاي روح ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺑﺎ اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﺎً
ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮدن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺪاري ،اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﻓﺘﻨﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن اﺷﺨﺎص را ﺑﺮاﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﺮدﻧﺖ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﻲ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻲ:
"ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﺧﺎم اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮم" ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺟﺎروﻛﺶ در ﻛﺘﺎب ﻧﺎزﻧﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰار ﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ ،ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعِ
ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﺮدي از ﺑﻴﺮون و ﻳﺎ اﻓﻜﺎري از داﺧﻞ ﺑﺎﻋﺚ آزارت ﺷﺪﻧﺪ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﺑﺮو و ﺑﻨﺸﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ" :ﻣﻦ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ" ،در ﺳﻜﻮت ﺑﻨﺸﻴﻦ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ داﺧﻞ ﺷﻮ .وﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﻧﻴﺴﺘﻲ ،آﻳﺎ ﺣﺮف و رﻓﺘﺎر ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ ﻧﺪارد اﺛﺮ ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦِ "ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ" ﻛﺪام ﺻﺤﺒﺖ ،ﻛﺪام ﻛﺎر و ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮ اﺛﺮ
ﻛﻨﺪ؟
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﻜﻮت ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ" :ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ" ،آﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪﻧﺖ را
ﺑﺒﻴﻨﻲ ،ﺗﻤﺎم ﭼﻤﺪان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﻤﺎم اﻓﻜﺎر ﺗﻜﺮاري رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮي.
ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ از دﻛﺘﺮ و دارو ﻛﻤﻚ ﻧﮕﻴﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎز داري ،ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻦ و ﻫﻴﭻ
ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻲ و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻲ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺧﻮدت را از
ﻣﻨﺠﻼبِ ﻧﻔﻬﻤﻲِ دﻧﻴﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻲ .اﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞِ ﻗﺒﻮل اﻓﻜﺎر و ﻗﺒﻮلِ دروغ ﻫﺎيِ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ،ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻀﺤﻚ ﻗﺮار
داده اﻳﻢ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺟﺰﺋﻲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﻲ از او ﺑﻠﻜﻪ "ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻴﻢ".
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ ﺣﻀﻮر را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎور "وﻗﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ؟".
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اي اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ آﻳﺎ "او" ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ "او" اﻓﻜﺎر ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ؟ آﻳﺎ "او" ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ "او" روﺣﻴﻪ اش ﺧﺮاب ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮم؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻜﺎر را ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻮم؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ روﺣﻴﻪ ام
ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺎوري ﻏﻠﻂ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﻣﻦ دﻳﮕﺮ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ! وﻗﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ،ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻮل ﻫﺎﻳﺖ ﺧﻂ ﺑﻜﺶ .ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﻳﻦ راه در ﻳﻚ ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ
اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﺮ ﮔﺎه از آب ﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ  80ﺳﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ
ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻼﻫﻤﺎن را از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ
"ﺧﻮد"ﻣﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ.
ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ،ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﻲ رود ،ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻧﻴﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺼﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﺼﻮر اﻧﻌﻜﺎس آﻳﻨﻪ ي ذﻫﻦ ﺧﻮدت اﺳﺖ .ذﻫﻦ را ﭘﺎك ﻛﻦ،
دﻧﻴﺎﻳﺖ ﭘﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﭘﺎك ﻛﺮد؟ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت ،ﺑﺎ رﻫﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺎ
داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ "وﻗﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ؟".
ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﻛﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اي ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎمِ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻲ ،ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻦ
"وﻗﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﻜﺎرِ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟"
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻣﻲِ ﺷﺎن ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻲ و ﭘﺎﻛﺸﺎن ﻛﻨﻲ .ﭘﺎﻛﺸﺎن ﻛﻦ ،ﭘﺎﻛﺸﺎن ﻛﻦ ،ﭘﺎﻛﺸﺎن ﻛﻦ .ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻣﻲ دﻫﻢ
ﻛﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺑﺎﺷﻲ ،ﭼﻮن در ﺟﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎده اي ﻛﻪ اﻓﻜﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ات ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺒﺎش ﭼﻮن اﺑﺰاري در دﺳﺖ داري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻓﻜﺎرِ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .رﻣﺰ ﻛﺎر در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺰارت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻲ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻲ ﻛﻪ از
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دﺳﺘﺎﻧﺖ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ .ﺧﻮد ﻣﻦ  30ﺳﺎل ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده ام؛ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺧﻮدت ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ
ﻫﺮ روز از روز ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮي.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را ﺑﺮاي ﺧﻮدت ﺑﻨﻮﻳﺲ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻲ .اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎمِ
ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎﻳﻢ را
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدم" :ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدم را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي
ﺧﻮدم ﻛﺎر ﻛﻨﻢ" .ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺪﺑﻴﺎري و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ،ﺑﺮاﻳﺖ ﻳﻚ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
♥ :ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵خالصه ای از صفحات ۳۰۰-۲۹۶

ﺖ آﺧﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ي ﺷﻤﺎ
ﺻﺤﺒ 
س ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻦ و ﺑﺪن وﺟﻮد واﻗﻌﻲ ﻧﺪارﻳﻢ وﻟﻲ
اﺣﺴﺎ ِ
از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ي ﺗﻤﺎمِ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻫﺎ و ﺧﻮش ﺑﺨﺘﻲ ﻫﺎي
ﻣﻮﻗﺘﻲ ،ﺑﻴﺪاري اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاب ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاب را اﺣﺴﺎس
ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد .اﻣﻴﺪوارم ﺗﻤﺎمِ ﺣﺮف ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده و از آن
ﻫﺎ در ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺎن آرزوي ﺑﻴﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻢ،
آرزوي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﻴﺪاري و آرزوي آراﻣﺶ در ﺑﻴﺪاري.
کتاب "کنفرانس تلفنی با ایران" ،سال های  ،۱۳۸۶-۱۳۸۵ص۱۹۰
ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن در "ﺣﻘﻴﻘﺖ"
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آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ "ﺧﺎﻧﻪ" ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ داده ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ آزادي ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪه .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻲ از درس ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درس ﻫﺎ را ﺑﺮدارﻳﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد آن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزادﻳﺘﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻤﻮن از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﭘﺮﻳﻢ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮ از ﻣﻴﻮه ﻫﺎي اﻟﻬﻲ و ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﺘﺎب "اﻟﻬﺎﻣﻲ از ﻧﺎزﻧﻴﻦ" ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ
ﺳﺎل ،دو ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزادي ﺑﺪﻫﺪ و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ
داده ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.
مکالمه ی تلفنی با اصفهان ،قسمت  ،۹اسفند ۱۳۹۰

