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  در حقیقتدر حقیقتدر حقیقتدر حقیقت    هنر زندگی کردنهنر زندگی کردنهنر زندگی کردنهنر زندگی کردن     2

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

 .است روزانه های فعالیت

  استاستاستاست    استاپاستاپاستاپاستاپ    مدیتیشنمدیتیشنمدیتیشنمدیتیشن    ،،،،حلحلحلحل    راهراهراهراه    تنهاتنهاتنهاتنها  7

من معمو1ً سعی می کنم ابزار "هنر زندگی  : ♥
ه ام قسمتی از زندگی روزان ،کردن در حقیقت"

 را" خانه" به زدن سر کنم می ت7ش یعنی باشد.
 ...کنم یادآوری خودم به دائمًا

   ابدیستابدیستابدیستابدیست" " " " "حقیقت"حقیقت"حقیقت"حقیقت  1

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

 .کنید می تلف

        هنر زندگی چیستهنر زندگی چیستهنر زندگی چیستهنر زندگی چیست  5

 سخنان کوتاه

        !!!!زندگیزندگیزندگیزندگی    ازازازاز    فرارفرارفرارفرار    نهنهنهنه    است،است،است،است،    زندگیزندگیزندگیزندگی    هنرهنرهنرهنر    ماماماما    کاِرکاِرکاِرکاِر     15

 موضوعی و زمینه هر در که است مهم خیلی
 تمریناتی در چه و بازار در چه باشیم، بین حقیقت

 .دهیم می انجام که

    وووو    دادداددادداد    خواهدخواهدخواهدخواهد    رویرویرویروی    بیافتدبیافتدبیافتدبیافتد    اتفاقاتفاقاتفاقاتفاق    بایدبایدبایدباید    آنچهآنچهآنچهآنچه    هرهرهرهر  14

سوال سوال سوال سوال     ،،،،دادداددادداد    نخواهدنخواهدنخواهدنخواهد    رخرخرخرخ    هرگزهرگزهرگزهرگز    بیافتدبیافتدبیافتدبیافتد    اتفاقاتفاقاتفاقاتفاق    نبایدنبایدنبایدنباید    آنچهآنچهآنچهآنچه
        از کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنین    ۲۳۲۳۲۳۲۳

 آگاهی این.  باشید آرام آگاهی این دانستن با پس
 .برد خواهد اعتماد مدیتیشن به را شما ب7فاصله

        ابزار هنر زندگی ابزار هنر زندگی ابزار هنر زندگی ابزار هنر زندگی         10

 را حضور ♦است  خودشناسی مدیتیشن استاپ
 رها را خود نگرانی ،کن اعتماد ♦ کنید احساس

 آیا ♦ نور مدیتیشن ♦ کن عتمادا قول به ♦ کن
 مدیتیشن در دیسیپلین ♦منی؟  با



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نیانیانیانیادددد    آِنآِنآِنآِن    ازازازاز    ولیولیولیولی    باشیدباشیدباشیدباشید    دنیادنیادنیادنیا    دردردردر  28

        کنیدکنیدکنیدکنید    الهیتالهیتالهیتالهیت    فدایفدایفدایفدای    رارارارا    چیزچیزچیزچیز    همههمههمههمه    ♦♦♦♦    نباشیدنباشیدنباشیدنباشید
شما در درس هایتان از "هنر زندگی   ::::♥♥♥♥

کردن" صحبت می کنید.  آیا در اینگونه 
زندگی کردن می توان به ظواهر زندگی 

 نیز اهمیت داد؟

    کردنکردنکردنکردن    تمیزتمیزتمیزتمیز    حالحالحالحال    دردردردر    راهراهراهراه    ایناینایناین    دردردردر     27

        هستیمهستیمهستیمهستیم    طرفطرفطرفطرف    دودودودو    ازازازاز    ،،،،تونلمانتونلمانتونلمانتونلمان
 جهت دو از دهیم می انجام ما که هایی تمرین

 نشان را خانه هم که معنی این به هستند موثر
 نشان را بازار در زندگی هنر هم و دهند می

 .دهند می

        بگیریدبگیریدبگیریدبگیرید    نزدننزدننزدننزدن    حرفحرفحرفحرف    رژیمرژیمرژیمرژیم  24

 دهیم می انجام ما که هایی تمرین  تمام
 می آشنا صفا و صلح ی سرچشمه با را شما

 به خواهید می مرتب که طوری به ،کنند
 .بروید آن م7قات

        سکوتسکوتسکوتسکوت    دیواردیواردیواردیوار    رویرویرویروی    بربربربر    ماندنماندنماندنماندن  17

.  هاست فعالیت ی همه زیربنای سکوت
 تصورات دکان دِر که است مهم بسیار

 ذهن حس، پنج و نشست آرام بست، را
  ور هغوط سکوت آن در را بدن و

 .کرد

    چگونهچگونهچگونهچگونه    ایمایمایمایم    نگرفتهنگرفتهنگرفتهنگرفته    یادیادیادیاد    هرگزهرگزهرگزهرگز     21

        کنیمکنیمکنیمکنیم    تجربهتجربهتجربهتجربه    رارارارا" " " " بودنبودنبودنبودن""""
" بودن" ی مرحله در که زمانی تا

 مرحله در باشیم، نکرده پیدا مهارت
 .دارد وجود مرج و هرج شدن ی

        سکوت تعادل می آوردسکوت تعادل می آوردسکوت تعادل می آوردسکوت تعادل می آورد     19

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

سوال سوال سوال سوال     است،است،است،است،    سکوتسکوتسکوتسکوت" " " " بودنبودنبودنبودن""""  26

        از کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنیناز کتاب الهامی از نازنین    ۶۵۶۵۶۵۶۵
 یعنی" کنید بازی آگاهانه را خود نقش"

 نقشتان" خود" از گاهیآ با یعنی  چه؟
 .کنید بازی را



  گفته هاي در كادر
        ۴۴۴۴صصصص    ----دهمدهمدهمدهم    آموزشآموزشآموزشآموزش    رارارارا    کردنکردنکردنکردن    پرستشپرستشپرستشپرستش    تاتاتاتا    اینجااینجااینجااینجا    نیامدمنیامدمنیامدمنیامدم    منمنمنمن

        ۷۷۷۷صصصص    ----استاستاستاست    استاپاستاپاستاپاستاپ    مدیتیشنمدیتیشنمدیتیشنمدیتیشن    حلحلحلحل    راهراهراهراه    تنهاتنهاتنهاتنها
        ۸۸۸۸صصصص    ----دهیدهیدهیدهی    انجامانجامانجامانجام    مدیتیشنمدیتیشنمدیتیشنمدیتیشن    استاپاستاپاستاپاستاپ    راحتیراحتیراحتیراحتی    بهبهبهبه    نتوانستینتوانستینتوانستینتوانستی    کهکهکهکه    زمانزمانزمانزمان    هرهرهرهر

        ۹۹۹۹صصصص    - - - - کجاستکجاستکجاستکجاست    افکارتانافکارتانافکارتانافکارتان    منبعمنبعمنبعمنبع    ببینیدببینیدببینیدببینید
        ۱۳۱۳۱۳۱۳صصصص    ----مدیتیشنمدیتیشنمدیتیشنمدیتیشن    دردردردر    دیسیپلیندیسیپلیندیسیپلیندیسیپلین

        ۱۸۱۸۱۸۱۸صصصص    ----انداندانداند    گرفتهگرفتهگرفتهگرفته    هدفهدفهدفهدف    رارارارا    یایایایاماماماما    هاهاهاها    تمرینتمرینتمرینتمرین    یییی    همههمههمههمه
        ۲۳۲۳۲۳۲۳صصصص    ----و کسی که خودش را نشناخته استو کسی که خودش را نشناخته استو کسی که خودش را نشناخته استو کسی که خودش را نشناخته است    خودشناختهخودشناختهخودشناختهخودشناخته    انسانانسانانسانانسان

        ۲۵۲۵۲۵۲۵صصصص    - - - - """"بودنبودنبودنبودن""""    هنرهنرهنرهنر
        ۲۵۲۵۲۵۲۵صصصص    - - - - کردنکردنکردنکردن    سکوتسکوتسکوتسکوت    هنرهنرهنرهنر

        ۲۵۲۵۲۵۲۵صصصص    ----استاستاستاست    سکوتسکوتسکوتسکوت    خداشناسیخداشناسیخداشناسیخداشناسی
        ۳۷۳۷۳۷۳۷صصصص    ----باشمباشمباشمباشم    داشتهداشتهداشتهداشته    خواهمخواهمخواهمخواهم    میمیمیمی    کهکهکهکه    آخریآخریآخریآخری    صحبِتصحبِتصحبِتصحبِت

 ۳۸۳۸۳۸۳۸صصصص    ----استاستاستاست    شدهشدهشدهشده    گفتهگفتهگفتهگفته    شودشودشودشود    گفتهگفتهگفتهگفته    بایدبایدبایدباید    کهکهکهکه    آنچهآنچهآنچهآنچه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هستندهستندهستندهستند    زیربنازیربنازیربنازیربنا    استاپ،استاپ،استاپ،استاپ،    مدیتیشِنمدیتیشِنمدیتیشِنمدیتیشِن    وووو    خاموشیخاموشیخاموشیخاموشی  31

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

  هدف زندگیهدف زندگیهدف زندگیهدف زندگی  30

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

        عدم پیشرفتعدم پیشرفتعدم پیشرفتعدم پیشرفت     33

 روحی شرایط من حاضر حال در جان ساتیام: ♥
 دائمًا ام، شده خواب کم که طوری به ،ندارم خوبی

 ام... شده توز کینه دارم، هدلهر

29    
 جدول خودشناسیجدول خودشناسیجدول خودشناسیجدول خودشناسی

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



 1 "حقيقت"هنر زندگي كردن در  

  ابديست  "حقيقت"
شما با اين تفكر كه هر آنچه در اين دنياي عيني مي 
بينيد حقيقت دارد، وقت با ارزش خود را تلف مي 

ا واقعي نيستند.  كنيد. نه!  هيچ يك از آن ه
ابديست و ماوراي سه دورانِ زمان: گذشته،  "حقيقت"

الهيت است. خدا تنها  "حقيقت"حال و آينده است.  آن 
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، 

افسري در يك سازمان و چند سال بعد يك افسر بازنشسته خواهيد شد.  پس در اين صورت كدام  فردا
يك حقيقت دارند؟  زندگي به عنوان يك دانش آموز، يا افسر و يا افسر بازنشسته؟  بنابراين همه ي 

قعي و چيز هايي كه در اين دنياي عيني مي بينيد و تمام روابط بين افراد، موقتي هستند، هرگز وا
الهيت همه جا حاضر  را تشخيص دهيد و بشناسيد.  "حقيقت"اين   پايدار نيستند.  الهيت اينگونه نيست.

 ديروز، امروز و فردا. ...است 

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶سپتامبر سپتامبر سپتامبر سپتامبر     ۲۷۲۷۲۷۲۷سخنان الهی، سخنان الهی، سخنان الهی، سخنان الهی، ساتیا سای بابا، ساتیا سای بابا، ساتیا سای بابا، ساتیا سای بابا، 



  1393دي ماه  ي هنشري  2

درس های ما در مورد "هنر 

هنر زندگی   زندگی کردن" است.

کردن، ادغام کردن الهیت در 

  فعالیت های روزانه است.

هنر زندگی کردن سبب می شود 

که ما بتوانیم زندگی کنیم و به ما 

هنر  زندگِی واقعی می بخشد. 

زندگی کردن در دنیا بودن ولی از 

هنر زندگی   آِن دنیا نبودن است.

کردن به ما می گوید که چگونه 

گی کردن به ما می آموزد که چگونه در این دنیا هنر زند ذهن فردی و همچنین ذهن کیهانی را نادیده بگیریم. 

  زندگی کنیم و در مورد موقعیت های مختلف در دنیا چه باید بکنیم.

های دروغین را از زندگی مان حذف می کند بلکه هم هویت شدن با بدن و باور به  هنر زندگی کردن نه تنها باور

مانی که ما زندگی مان را صرف آزادی و یا صلحمان ز  که این دنیا حقیقی است را نیز از میان می برد. این

  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 

زیرا ما مرهمی موقتی و سطحی به   نبوده است؟ چرا کارگر ع7ج دیگری به جز این تاکنون کارگر نبوده است. 

چاره ی آن از بین بردن آنچه که حقیقت ندارد،   پس چاره چیست؟ روی یک زخم بزرگ و عمیق گذاشته ایم. 

  آنچه که حقیقت ندارد و آنچه که حقیقت ندارد است.

        از وب سایت نازنین، قسمت "درس های ما"از وب سایت نازنین، قسمت "درس های ما"از وب سایت نازنین، قسمت "درس های ما"از وب سایت نازنین، قسمت "درس های ما"، ، ، ، ساتیامساتیامساتیامساتیام

mn  

موریت و یا کاری است که تحت این نام به من داده أدر این راه با آن سر و کار داریم، مهنر زندگی کردن ای که ما 

خورشید رنگ می دهد، عمق می دهد، زندگی و نور می  مانند فایده یا کاربرد خورشید در اتاقی تاریک است.   شد.



 3 "حقيقت"هنر زندگي كردن در  

عیت و یا حتی مسئولیت های حال هنر زندگی کردن برای تنظیم، تعمیر، مرمت و یا اص7ح کردن روابط، وض دهد. 

که قادر باشیم هنر زندگی کردن را به کار ببریم 1زم نیست از همسر خود  دیگر برای این به عبارت  ما نیست.

پس  برای به کار بردن هنر زندگی کردن مجبور نیستیم فعالیت های روزانه مان را تغییر دهیم.  ط7ق بگیریم. 

برای این که باعث می شود ما زندگی کنیم و به ما زندگی می  کردن باشیم؟ چرا باید جویای هنر زندگی  اص7ً

 های بسیاری برای نرفتن با ذهن و یا واکنش نشان ندادن به آن داریم.  ما ابزار  به ما زندگی می بخشد. بخشد، واقعًا

یزی است که باید با روشی ها داده شده اند زیرا ذهن فردی اولین چ این ابزار ها داده شده اند؟  چرا این ابزار

 با   کرد؟ باید چه دنیا با پس است، کیهانی ذهن دنیا حال شود. درست (با تمرین مدیتیشن استاپ) نادیده گرفته 

  .است مهم و بزرگ بسیار ی نکته یک این.  کنیم می فردی ذهن با که بکنیم توانیم می را کاری همان هم دنیا

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶ست ست ست ست آگوآگوآگوآگو    ۸۸۸۸دی.وی.دی "آگاهی از سکوت"، دی.وی.دی "آگاهی از سکوت"، دی.وی.دی "آگاهی از سکوت"، دی.وی.دی "آگاهی از سکوت"، 

mn  

        ند.ند.ند.ند.ننننساتیام در مورد دو متن قبلی که در مورد هنر زندگی کردن بود صحبت می کساتیام در مورد دو متن قبلی که در مورد هنر زندگی کردن بود صحبت می کساتیام در مورد دو متن قبلی که در مورد هنر زندگی کردن بود صحبت می کساتیام در مورد دو متن قبلی که در مورد هنر زندگی کردن بود صحبت می ک

اگر می  بسیار مهم است که مطلباین   هنر زندگی کردن ادغام کردن الهیت در فعالیت های روزانه است.

نه این که فقط   نید.خواهید در هنر زندگی کردن زندگی کنید باید الهیت را در فعالیت های روزانه تان ادغام ک

این روند به شما یاد می دهد با  هر روز این کار را انجام دهید بلکه الهیت را در هر فعالیتی در روز ادغام کنید. 

ما می توانیم بر روی هنر زندگی بمانیم و با آن هر فعالیتی را که  افکار نروید و به جای آن با قول خداوند باشید. 

به  انجام دهیم با استفاده از خاصیت تمیز دهندگی استاپ مدیتیشن آغشته کنیم.  باید در طول روز یا شب

به این ترتیب   عبارتی دیگر زمانی که 1زم است استاپ کنیم و زمانی که ضروری است از ذهن استفاده کنیم.

قول، حضور  آن  بخود در ما فعال می شود و با قول خداوند زندگی خواهیم کرد.خود پلیناین دیسیانگیزه ی 

"اگر با افکار نروید، من از شما مراقبت   خود کار می کند، 1زم نیست نگران آن باشید.بدنادیدنی است، خو

هنگامی که ذهن فکر نکند، شخصیت و یا هویت کمرنگ   خواهم کرد"، چه چیزی از شما مراقبت خواهد کرد؟

  شده و آنچه "هست"، کمال است.

فایده ی نور خورشید برای یک اتاق تاریک این است  برای یک اتاق تاریک چیست؟ فایده یا کاربرد نور خورشید 

  فایده ی مدیتیشن استاپ و قول خداوند این است که دیگر مایا وجود ندارد. که دیگر اتاق تاریک نیست، همین. 
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که شما هنر  در اینجا می گوید هنگامی جهل و نادانی تاریکیست.  مایا (خیال و توهم) جهل و نادانیست. 

دیگر 1زم نیست چیزی را تعمیر و مرمت کنید و یا رابطه ای  ،زندگی کردن را در زندگی روزانه تان ادغام کنید

اص7ح کنید زیرا زمانی که هنر زندگی کردن را انجام می دهید، دوباره آن حضور نادیدنی، بر حسب نیاِز هر  را

  وضعیتی مسائل را حذف، ترمیم و اص7ح می کند.

معنی آن این است که بدون هنر زندگی   هنر زندگی کردن باعث می شود ما بتوانیم زندگی کنیم، یعنی چه؟

پس ما حقیقتًا زمانی شروع به زندگی   کردن ما واقعًا زندگی نمی کنیم بلکه مردگانی هستیم که راه می رویم.

این توصیِف بسیار زیبایی از هنر  یم. کردن می کنیم که بواسطه ی مایا که همان ذهن و بدن است زندگی نکن

اگر مدیتیشن استاپ و اعتماد را از زمان کودکی به ما آموخته  ؛ببینید چقدر ساده است  زندگی کردن است.

  بودند... آن وقت نیازی نبود چیز دیگری به ما بیاموزند... همین و بس!

        ))))۱۳۱۳۱۳۱۳۹۳۹۳۹۳۹۳شهریور شهریور شهریور شهریور     ۲۸۲۸۲۸۲۸((((    ۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴سپتامبر سپتامبر سپتامبر سپتامبر     ۱۹۱۹۱۹۱۹برنامه ی عبادت صبحگاهی رینو، برنامه ی عبادت صبحگاهی رینو، برنامه ی عبادت صبحگاهی رینو، برنامه ی عبادت صبحگاهی رینو، 
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"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.

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶جون جون جون جون     ۸۸۸۸    ،،،،""""آگاهی از سکوتآگاهی از سکوتآگاهی از سکوتآگاهی از سکوت""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

  

چگونه بدون  ،در راه آزادیبه ما می آموزد " این است که یکی از جنبه های مهم "هنر زندگی کردن در حقیقت
  تر نکنیم. اسیر چمدان ها زندگی کنیم و خودمان رااضافه کردن 

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶دسامبر دسامبر دسامبر دسامبر     ۱۲۱۲۱۲۱۲    ،،،،""""یانی و باکتییانی و باکتییانی و باکتییانی و باکتی""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

  

هنر "  بار مدیتیشن کردن، فقط هفته ای یک بار مدیتیشن کردن است، "هنر زندگی کردن" نیست. هفته ای یک
ها نیستیم، بلکه خورشیدی  ها نیستیم، ما باد دن" چیست؟  درک کردِن این حقیقت است که ما ابرزندگی کر

  هستیم که دائمًا در حال درخشیدن است. 

        ۲۰۰۷۲۰۰۷۲۰۰۷۲۰۰۷آپریل آپریل آپریل آپریل     ۴۴۴۴، ، ، ، """"فقط حقیقتفقط حقیقتفقط حقیقتفقط حقیقت""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

  

 ما ذهن را  من فکر می کنم هر آنچه که ما در اینجا انجام می دهیم دعوتی است برای توجه نکردن به ذهن.
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.

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶جون جون جون جون     ۲۷۲۷۲۷۲۷    ،،،،""""دیدن شاهددیدن شاهددیدن شاهددیدن شاهد""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

  

 زندگي  هنر

gh  

gh  

gh  

gh  
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ه نیست بلکه همواره از منشاء "هنر زندگی کردن" در حقیقت فقط یک ساعت درست زندگی کردن در طول هفت
  . و سرچشمه زندگی کردن است

        ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵نوامبر نوامبر نوامبر نوامبر     ۲۹۲۹۲۹۲۹"، "، "، "، خانه تکانیخانه تکانیخانه تکانیخانه تکانی""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

  

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

        ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵آگوست آگوست آگوست آگوست     ۹۹۹۹دی.وی.دی "خواب روز و خواب شب"، دی.وی.دی "خواب روز و خواب شب"، دی.وی.دی "خواب روز و خواب شب"، دی.وی.دی "خواب روز و خواب شب"، 

  

هنر زندگی کردن این است که بدانید چه کسی هستید و بدانید اط7عات شما بدون خواندن افکار، فقط از آن 
واره در درون شما غیر ممکن است که "آن" که هم اگر شما ذهن را آرام نکنید، تقریبًا منبع اصلی می آید. 

  وجود دارد را فعال کنید.

        ۲۰۰۷۲۰۰۷۲۰۰۷۲۰۰۷جو1ی جو1ی جو1ی جو1ی     ۱۸۱۸۱۸۱۸دی.وی.دی "صدای درون دوگانگی را از میان می برد"، دی.وی.دی "صدای درون دوگانگی را از میان می برد"، دی.وی.دی "صدای درون دوگانگی را از میان می برد"، دی.وی.دی "صدای درون دوگانگی را از میان می برد"، 

  

1زم نیست که از کارمان   هنر زندگی کردن موضوع بسیار بسیار مهمی است و یعنی ما از دنیا بیرون نمی آییم.
ها  ت هایی که در اینجا می کنیم سر در نمی آورند با آناستعفا بدهیم و یا به دلیل این که خانواده مان از صحب

این است که ما به گونه ای پنهان، به یک ارباب خدمت   وقت صرف نکنیم... پس هنر زندگی کردن چیست؟
  کنیم، به طور مداوم به یک ارباب خدمت کنیم.

        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶اگوست اگوست اگوست اگوست     ۱۵۱۵۱۵۱۵دی.وی.دی "من هیچ چیز نمی دانم، یک ارباب"، دی.وی.دی "من هیچ چیز نمی دانم، یک ارباب"، دی.وی.دی "من هیچ چیز نمی دانم، یک ارباب"، دی.وی.دی "من هیچ چیز نمی دانم، یک ارباب"، 

  

 در که چرا کنیم می زندگی صلح در ما ولی است، نبرده بویی صلح از دنیا این زیرا نیست دنیا این از آن ما صلح
 این حقیقتًا  دهد. می هدیه ما به را بیرون دنیای های داده از مستقل و حقیقی زندگی درونمان، دنیای واقع
  کردن. زندگی هنر است

        ۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴اکتبر اکتبر اکتبر اکتبر     ۴۴۴۴از ب7ِگ سایت نازنین، از ب7ِگ سایت نازنین، از ب7ِگ سایت نازنین، از ب7ِگ سایت نازنین، 

  

gh  

gh  

gh  

gh  
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عمو1ً سعی می کنم ابزار "هنر زندگی کردن در :  من م♥

حقیقت" قسمتی از زندگی روزانه ام باشد.  یعنی ت7ش می 

کنم سر زدن به "خانه" را دائمًا به خودم یادآوری کنم.  در 

طی ماه گذشته این تمرین را مرتبًا در طول روز برای لحظات کوتاهی انجام داده ام ولی برای مدیتیشن های 

  م.  می خواهم بدانم چنین عملکردی می تواند قسمتی از مدیتیشن استاپ باشد یا نه؟ه اقت نگذاشتطو1نی و

این روش هم خوب است... تفاوتی ندارد.  سعی کن زمانی که فقط مدیتیشن های کوتاه می کنی و   ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:

، یعنی برای یک لحظه و برای مدیتیشن طو1نی نمی نشینی، این کار را در طول روز هر چه بیشتر ادامه دهی

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 

این می نشینیم و مدیتیشن استاپ را تمرین می کنیم تا 

م هر کاری استاپ بتوانیم در طول روز و در حین انجا

کنیم.  اگر بتوانیم هنگام آشپزی، رانندگی و... مرتبًا برای 

یک لحظه استاپ کنیم، این لحظه ها بخاطر تمرین های 

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

  تا زمانی که طو1نی تر و طو1نی تر شوند.

        ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱ن ن ن ن جوجوجوجو    ۱۲۱۲۱۲۱۲، ، ، ، نفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیتنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیتنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیتنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیتککککششمین ششمین ششمین ششمین 

mn  

ه حل مدیتیشن استاپ است.  هر روز تنها را

دقیقه فقط بنشینید و کام7ً و  ۳۰یا  ۲۰باید 

با هشیاری تیز استاپ کنید تا زمانی که در 

ورت استاپ کردن خبره شوید.  در غیر این ص

 ذهن شما به اندازه ی کافی برای استاپ کردن

نخواهد داشت و افکار مزاحم دوباره آن  قدرت

         را تحت تأثیر قرار می دهند.

        ۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴جون جون جون جون     ۱۵۱۵۱۵۱۵مرکز سای بابا در رینو، مرکز سای بابا در رینو، مرکز سای بابا در رینو، مرکز سای بابا در رینو، 
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من ترجیح می دهم که شما ابتدا مدیتیشن استاپ را با چشمان باز تمرین کنید زیرا این کار "هنر زندگی 

پیدا کردن ناحیه ی قلب با چشمان بسته آسان تر است، اما زمانی که در این کار با چشمان باز  کردن" است. 

استاپ   "بودن" خودتان را احساس کنید. خبره شوید، در حین کار کردن و زندگی روزمره هم می توانید

مث7ً زمانی که در محل کار خود پشت میز نشسته اید و   مدیتیشن با چشمان باز یعنی "هنر زندگی کردن".

حتی زمانی که با   دیگران هم در اطرافتان هستند، در همان موقع می توانید با "بودن" خودتان در تماس باشید.

همین ا�ن با وجود این که با شما صحبت  انید تمرکزتان بر روی قلبتان باشد. هم حرف می زنید هم می تو

  کرده و به شما نگاه می کنم، تمرکزم بر روی قلبم است.

به همین  را یاد نگیریم چگونه می توانیم این یا آن باشیم".  بودنبودنبودنبودن"اگر ما   در کتاب الهامی از نازنین آمده است:

  .که چگونه "باشید"، بعد می توانید زن، مرد، معلم، شاگرد و... باشیددلیل ابتدا باید یاد بگیرید 

        ۶۶۶۶۶۶۶۶- - - - ۶۵۶۵۶۵۶۵خ7صه ای از صفحات خ7صه ای از صفحات خ7صه ای از صفحات خ7صه ای از صفحات ، ، ، ، ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲، بدروم ، بدروم ، بدروم ، بدروم """"در حضوردر حضوردر حضوردر حضور""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

mn  

فردی راجع به این موضوع صحبت می کند که فردی راجع به این موضوع صحبت می کند که فردی راجع به این موضوع صحبت می کند که فردی راجع به این موضوع صحبت می کند که 

وقتی همه ی امور زندگی و نگرانی ها را کام7ً به وقتی همه ی امور زندگی و نگرانی ها را کام7ً به وقتی همه ی امور زندگی و نگرانی ها را کام7ً به وقتی همه ی امور زندگی و نگرانی ها را کام7ً به 

گورو می سپارد، آرامش و صلح بسیاری احساس گورو می سپارد، آرامش و صلح بسیاری احساس گورو می سپارد، آرامش و صلح بسیاری احساس گورو می سپارد، آرامش و صلح بسیاری احساس 

        می کند.می کند.می کند.می کند.

سپردن اضطراب و پریشانی به پای   تیام:تیام:تیام:تیام:ساساساسا

من، پای خداوند و یا پای بابا یک مرهم موقت 

تمرین و استفاده ی   برای ذهن شماست.

کامل و اساسی از تعالیم و داشتن گردهمایی 

های الهی (ساتسانگ) راه حل اصلی و نهایی 

این  چون شما گفتید که باید دائمًا است. 

 ،خودتان بگویید: "من تمام نگرانی ها و مشک7تم را به پای گورویم تسلیم می کنم" روش را استفاده کنید و به

نشان می دهد که به تمرین کردِن ابزار هایتان نیاز دارید.  همانطور که خودتان هم گفتید گردهمایی های الهی 

  منشینی با سکوت.گردهمایی الهی یعنی ه (ساتسانگ) مهم هستند ولی این گردهمایی ها واقعًا چه هستند؟ 

هر زمان که نتوانستی به راحتی استاپ مدیتیشن انجام 

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

"حا1 زمانی است که باید استاپ مدیتیشن را  :گوخودت ب

در طبیعت انجام دهم".  به یاد داشته باش، در صورتی که 

افکار، عادات و گرایش های قدیمی ات مانند اختاپوس به 

سراغت آمدند آنًا به سکوت برو و تمرین اعتماد و استاپ را 

  انجام بده و در "خانه"ات بنشین.  

 ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲    صصصص    ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های با ایرانبا ایرانبا ایرانبا ایرانکنفرانس تلفنی کنفرانس تلفنی کنفرانس تلفنی کنفرانس تلفنی """"کتاب کتاب کتاب کتاب 
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نمی توانید مرتب آن را بکوبید و   وقتی قصد و نیت شما داشتن آرامش و صلح است، باید آن را پرورش دهید.

بنابراین مهم است که به هر آنچه آرامش شما را کام7ً بر هم   توقع داشته باشید بیشتر و بیشتر رشد پیدا کند.

شرایط و یا مشکل نگران کننده است و یا مشکل اصلی واکنش شما می زند عمیقًا نگاه کنید و ببینید آیا آن 

و بعد باز هم … و باز هم استاپ کنید… استاپ کنید… و بعد استاپ کنید ! ؟نسبت به آن موضوع یا موقعیت است

 ولی اگر خودتان را برای استاپ کردن از افکار جدا نکنید، استاپ کردن تقریبًا غیر ممکن است.   استاپ کنید.

بنابراین هر روز مدتی را به تنهایی در طبیعت و یا مکانی که ساکت است بگذرانید و آنقدر بنشینید تا بتوانید 

  استاپ کنید.

، محکم و پاینده تپ کردن را یاد نگیرید، تسلیم شدن به پای گورو فقط مسکنی برای ذهن اساگر نهایتًا استا

و بعد صد در صد باور داشته باشید که دیگر احتیاجی  "سپارمبه گورویم می " :ولی اگر با خود بگویید  نیست.

در آن صورت مدیتیشن استاپ  ،نیست آن مسئله را به دوش بکشید، و باور کنید که می توانید رهایش کنید

  محکم و پاینده خواهد بود.

        ۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴جون جون جون جون     ۱۵۱۵۱۵۱۵خ7صه ای از گردهمایی الهی (ساتسانگ)، مرکز سای بابا در رینو، خ7صه ای از گردهمایی الهی (ساتسانگ)، مرکز سای بابا در رینو، خ7صه ای از گردهمایی الهی (ساتسانگ)، مرکز سای بابا در رینو، خ7صه ای از گردهمایی الهی (ساتسانگ)، مرکز سای بابا در رینو، 

        

        

        

كجاست، آن وقت  تانمنبع افكار يدببين
 ،دنشد كه اصالً منبعي ندار دمتوجه خواهي
من چقدر "گفت:  دخواهي انبعد با خودت

  . "آزاد بودم اما نمي دانستم!
        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲، ص، ص، ص، ص۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲دروم دروم دروم دروم ووووببببریتریت ریتریت ریتریت ریتریت ، ، ، ، """"در حضوردر حضوردر حضوردر حضور""""کتاب کتاب کتاب کتاب 



  1393دي ماه  ي هنشري  10

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

n ,-ا !Ê��Éد�� rË�Ì��µ ا���پ    m  
���Ò rËا "! �CÎ � Ï  .c�ÐÑ)! ا���پ، ��دÊ��É! اÌ��µ ا���پ VÓÔÕ ت را از�Ö� �� ز���! 3 4567," ا-, و =ØÙ" ���U Úت ز�Ö� 1 !Û¢ذ  .,-

 ��� !ÝÞ RTnد�  � را �pون ¡ �ÔÕ�Á ا� ا���م "! د�o. را â���É@ ا-,، ا¦ژ� ذ¢ÝÞ RTn 1 !Û! ��� � ا¦ژ� ا��ß àá��� !uv ا-,.  �Çر ��د��د��د�
        ))))۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲(مرداد (مرداد (مرداد (مرداد     ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳آگوست آگوست آگوست آگوست ، ، ، ، ۳۰۳۰۳۰۳۰، صفحه ، صفحه ، صفحه ، صفحه """"سکوت و سادگیسکوت و سادگیسکوت و سادگیسکوت و سادگیریتریت "ریتریت "ریتریت "ریتریت "کتاب کتاب کتاب کتاب 

n ��ÐÑ س�Z7ر را ا�;< m  
♥♥♥♥::::  �� @äå¯~ د�ن و �Çر �� روزاH ام��� ر ز���! �� �� و� �دc�� !Ê��É؟ ����! � æ�ز��ا� � cdا�\ !" H���   

 مديتيشن نور

 ديتيشن حضورم

 اعتماد
 استاپمديتيشن 

 آيا با مني؟

 قول
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���ÐÑ rË، «� دîM@ 3 روز KLM �ا� e[ @ë�ì í#����ن را ��éêی� و ���è "  �����م:�����م:�����م:�����م:Ì��µ و ��Ðï�ðê !ñ�òó� ��2 3 روزô 1 rw��2 ا � �#Æ ³ و|´ @AB و�� �ن ��اõ
�دÃ§ را ا�Z7س ���U ،,�' �2 @AB ÐÑاrw او 3ö @÷øù ن�#B 3 د دارد" و��ا¢�� Riد ��. �� ا���م و RTûار اrw�ú$ rw 3 و��د·ن ا�Z7س �c¼ r و�� !��üý�.  و�þ و �

���CDدات و $ú����ت را ô روز ا���م د¢�� · � ����oن ����. � rwا��� ا�\ !" ·  
        ۱۱۱۱۱۱۱۱صصصص    ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵، سال های ، سال های ، سال های ، سال های """"کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

n r� ا��#�د، r� د را ر��� !NاRS/    m  
و�� "! �	�رم، ���ی� ¡ �ºû! �ا� �Çر� ا���م د¢�c و ا��#�د «� c�ÐÑ �» 3؟  ��§ ºûش   ::::♥♥♥♥ 
 AB@ ´|³ را � ��ا�� !" 1 !"�I �� 3 اrw ا��#�د ���J Hی� ¢�

  ا-,؟ 
�   �����م:�����م:�����م:�����م:Ì��µ !%�د 1 وY !" ن��J !Nی� ا���م ا��#�د وا:9! ز��J !" و�� � ��� ��د� ��ÐÑ !./�I.  ا�����ن � ��ل ��ا �ر ا���م "! د¢��، �� Jن ا�Z7س ی;< rË

 H ,-ا !NاRS/ و !N�OPQ دن، دور� ازRi ر از ر���د را ر� ��ÐÑ زÚا 1  اrw ا�� \���5§ ��, ا-,.  ���� !NاRS/ ی���  .��Ð� ی��Ðï�ðê �2 j و ¡ �Çر� /
�ی�:� !" �#Æ � ل���Û!".ن '&% "و%! /RSا  �U را r� !%&�� 3��ز 3 ذ r � �= "! �� و !" ،!  

        ۶۹۶۹۶۹۶۹----۶۸۶۸۶۸۶۸فحات فحات فحات فحات صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از ، ، ، ، ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱کتاب بدروم کتاب بدروم کتاب بدروم کتاب بدروم 

n ل�  m    ��#�د �r ا � �
 -3 �#Æ · ���Y حº»ن ا���å¤ ن و ی����  @âÉ����É 1 ا��ا&��ن، B%$=·ن، æ�ز��ا �ی�.  3 ���ت د¢��� � ��د·ن، ��د·ن 'Å)��.  ا'ر ��اY حº»و ی� ا ,

" �� !./�I   AB 1@ ´|³ و AB@ �2 '�,، $#�م �ß و ر�`.   Jن"   4567, ��د·ن ��ی� ��د·ن را ���ت د¢��، ���H؟  �� ا(#�ن � ��ل و ی
        ۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸، ص، ص، ص، ص۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

n ر�* rË�Ì��µ    m  
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� �Çر� ا���م د¼c؟  و�!   ]cd�#e را "! ��Uم، "! r� c�Q �ا� � � د��� ��µJ ام؟  ���µJ r ام · 3 اrw د���و�� ��ا  ر.V,- � rÄ و ار���ط �� �ا�   ::::♥♥♥♥
@/�tز rw0=�%!  3 ا�âÉ@ ام.  �   ��ا

و��   �����م:�����م:�����م:�����م: �ت ���,.  �Ç ,4567 3ر� 1 \� ا���م "! دRi ,ª«¬ !1دن �� ��اÖ� rwو�! ا ��(Å' ق ا�23د��5 �, و ا�Ç rwر ¡ ر67! � ا- }�اzت \
رد. ا���م �rË ��اÌ��µ  

�ر را روز� دو ��ر و ô ��ر �ا� * rË�Ì��µ 8�9د�  @ä»��rË را �� :Ì��µ  .��p رد>5;@ ا���م�* 3  .��p ا���م @ä�= ون�p ر� 1 3 3ون و <|=ون  و�* ،rs?ðê و�� ��ا
�@ ات را � *�ر ���êا \ ،���µJ ر�k nا RAد دارد.  ا�� و�\�ß BC�� د وRi ,ª«¬ �\ �� !Dóý ،�RS��2 دی ô ر ی��Ç àEF 3 RAد 1 ا�Y !" BC�� rw�ú$ rwز.  ا    

�kر �=�2Iً � �=ا ،�����U ,H�� Jن � ¦�â@ و KLM 3 �ا��Gن 3  nا=ØÙ" rwا  .!%&P�� !���Á ت و�Ö�  .,-دن 3 4567," اRi !ز���  
�� J� cK�� !ÝÞ r� 1 ��É�� @âÉدا @��ا��� و 3 �ا� Jن � ����ÐÑ   .��(ÅP؛ H � ¡ و@!  �p KLMون ذ r را �9ر� \M� ن را��ÐNذ �� J� ،ا� ���OP ¡ rÄQدا

�rË را �� ]cR ��ز ا���م د¢��.Ì��µ rwا��� ا�\ !" RAا  
        ۷۸۷۸۷۸۷۸----۷۷۷۷۷۷۷۷فحات فحات فحات فحات صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از     ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵، سال های ، سال های ، سال های ، سال های """"کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

n !Û& �� ی�J؟    m  
♥♥♥♥::::  è�� !" �#Æ µ jو ی STU 3 rË�Ì��µ jی KLM 1 رد �c�Ð.  ��ی� V !W 3ی�� ا� ��ا� �oا��rË 3 \] ا���م د¢�c، و �2Z از Jن �Ç ôر� 1 د�XYن "! �Ì��

 Þ�#e[ روز.c�ÐÑ ار�]� د ار���ط�� !%&' �� cا����ر 1 "! \^ ô و cK��éê ل   #�ن را�_¯~ r� !%�م، &R` � ºًaی� "! روم، ا�� �����م �2ن وY !" ر��Ç ا���م
�ل � ا���م B#�ن �Çر ا-,._¯~ cا��   دیRS $#�م :
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�ن روش �����م: �����م: �����م: �����م: õ  .,-ا !Ýb� ر��&c ال�de rwا  à#- نJ Vfg � 1 رد "ØÙ= ز���! Riدن 3 4567," ا-,.  �ا� ا���م ا�Ç rwر hiÃ@ ا� و��د ��ا
�le rw�ú$ cK£�د���ÐÑ و ���jk è°= ا-, دو ��ر 3 روز ا� !" r� 1 �³|´  .د�Y  '&%!" ی� ��س �#$"  " !��a&  .,-ر·ن ا��@ B#�ن >;m� =°jk · cdز !

!%��، وY !1�0n ر، ی���رم اrw ا-, 1 ��ی� � Jن >;���  .=o> ات را � 3ون @�، ی� â&pÃ rsQ�� 3@ ا� و "! ��اR` � !1ی� �و�، یj دVWX @îM و \
��د.  ÛxI! اïrB¸§ 3 ز���! \� q � ³|´ � @ëOZ � `éÅÃ " '&%! و��دت \Y !" G Ssو وا G ی�ن�#Þ `ا�� !Û� !" @��د.@ �ô  .!Û ��ر J � 1ن \Y !  

 ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹- - - - ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸    فحاتفحاتفحاتفحاتصصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از         ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵، سال های ، سال های ، سال های ، سال های """"کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

        

 

  ديسيپلين در مديتيشن

 م،این کار را انجام بده را به مدیتیشن دعوت کرد من مدرونهر زمان  شما به من گفته بودید  ::::♥♥♥♥

  برای همین من دیگر با دیسپلین مدیتیشن نمی کنم. 

هایی که در  ت را انجام دهی، چیزنه، تو باید با دیسیپلین مدیتیشن های طو1نی ا  ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:

موردش صحبت کردیم "هنر زندگی کردن در حقیقت" است.  یعنی بافتِن حقیقت در تماِم 

فعالیت های زندگی.  هر چقدر که تو بیشتر به هستی ات توجه کنی، هستی ات تو را بیشتر 

 جواب می دهم  "ان در این راه بود؟چگونه می تو"وقتی از من می پرسند:   تصدیق خواهد کرد.

با داشتن عشق، ع7قه، پشتکار و هوشیاری.  هوشیاری به معنی تیز بودن و پیگیری عشق و ع7قه 

 است.  در صورت نداشتن این موارد، هنوز فرد آمادگی حرکت در این راه را ندارد. 

 ۱۱۱۱۶۹۶۹۶۹۶۹- - - - ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸فحات فحات فحات فحات صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از         ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵، سال های ، سال های ، سال های ، سال های """"کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

 



 

    چکیده ی خیلی کوتاهی ازچکیده ی خیلی کوتاهی ازچکیده ی خیلی کوتاهی ازچکیده ی خیلی کوتاهی از    متن زیرمتن زیرمتن زیرمتن زیر    را تشریح و تفسیر می کنند ورا تشریح و تفسیر می کنند ورا تشریح و تفسیر می کنند ورا تشریح و تفسیر می کنند و    """"الهامی از نازنینالهامی از نازنینالهامی از نازنینالهامی از نازنینکتاب "کتاب "کتاب "کتاب "    ۲۳۲۳۲۳۲۳    و جوابو جوابو جوابو جواب    ساتیام سوالساتیام سوالساتیام سوالساتیام سوال 

        است:است:است:است:    صحبت های ایشانصحبت های ایشانصحبت های ایشانصحبت های ایشان

پس با دانستن این  ،تفاق بیافتد هرگز رخ نخواهد داد"چه نباید ا"هر آنچه باید اتفاق بیافتد روی خواهد داد و آن
آگاهی آرام باشید.  این آگاهی ب7فاصله شما را به مدیتیشن اعتماد خواهد برد.  وقتی بدانید که شما انجام 

س ما چه نمی افتد، پ تد و آنچه که نباید اتفاق بیافتددهنده نیستید و آنچه که باید اتفاق بیافتد، اتفاق می اف
.  آنچه هستی بمان یعنی تماشاگر.  فقط تصور کنید که انسان "باش"کار دیگری جز "بودن" داریم؟  فقط 

  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 

کوششی نمی کنید چون این کار هیچ فایده ای ندارد.  شما نمی گویید: "من می خواهم  در خواب شب هیچگونه
مشب خواب ببینم که برای مثال ساتیام در خواب به من غذا می دهد".  بلکه شما می خوابید و هر چه شد، ا

م بلند می خوابتان هستید.  صبح ه نظاره گرشد.  در حقیقت شما چه کار می کنید؟  شما در رختخواب فقط 
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 

در رختخواب خوابیده و نظاره گر خواب است، اثر  نخواهد داد" این است که وقتی بدانید شما کسی هستید که
 استفاده از طور می توان فهمید که بیننده ی خواب هستیم؟  بابرایتان کمتر خواهد شد.  حال چ اتفاقات خواب

فایده ای ندارد، اما استفاده از  "من تماشاگر هستم"ابزار ها.  تکرار این جمله که استفاده از ابزار ها.  فقط با 
  .شوندمی  آشکارنادانی ها را از بین می برد و آن وقت دانستنی ها  وکار را درست می کند  خودبها خود ابزار

اجازه ندهید که بازار مالک شما شود.  آگاه باشید.  ما با ابزار هایمان می   "در دنیا باش ولی از آن دنیا نباش."
باشد و در بازار کنجکاوی کند.  باید نیمه باز باشد و به  توانیم آگاه پیش برویم.  یعنی چشمانتان نباید کام7ً باز

  قلب نگاه کند.
 ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰- - - - ۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶فحات فحات فحات فحات صصصصی از ی از ی از ی از خ7صه اخ7صه اخ7صه اخ7صه ا، ، ، ، ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲دروم دروم دروم دروم ووووببببریتریت ریتریت ریتریت ریتریت ، ، ، ، """"در حضوردر حضوردر حضوردر حضور""""کتاب کتاب کتاب کتاب 
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ضوعی حقیقت بین باشیم، چه در بازار و چه در تمریناتی که انجام می خیلی مهم است که در هر زمینه و مو

دهیم.  این نکته ی بسیار مهمی است... همه خوب گوش دهید!  کاِر 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.

ت ایستاده، نشسته، کار ما فرار از زندگی روزانه نیست و به همین دلیل می توانیم تمام مدیتیشن ها را به صور

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 

  ه کار هایمان را انجام دهیم.نیست!  چون ما از نظر بدن آفریده شده ایم ک

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 حتمًا این کار را 

می کردم، خانه را تمیز می کردم، به مادر و پدرم می رسیدم، به دوستانم کمک می انجام می دادم، آشپزی 

کردم و...  کاری نبود که از انجام آن فرار کنم ولی اجازه نمی دادم تعادل از دستانم خارج شود.  یعنی چه؟  

ردم و پیش یعنی به محض این که متوجه می شدم درگیری ام در بازار زیاده از حد است، خداحافظی می ک

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.  

یک ثانیه وقت داشتم به درون اگر ادن به فرزندانم با بابا هم صحبت می کردم.  حتی یعنی من در حین غذا د

می رفتم و می پرسیدم "آیا با منی؟"، اگر چند دقیقه وقت داشتم کتابی از بابا در مورد یکی از تعالیم او که به 

 كارِ ما

 نه فرار از زندگياست 
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کردم، انجام کار های دلم نشسته بود می خواندم.  یعنی در عین حال که به خودم سرم حقیقت را تزریق می 

  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 ♥

صحبت هستم، مثال هنگام غذا پختن، سر کار و یا حتی وقتی با شوهرم بحث می کنم، در درونم با شما در حال 

  ولی به نظرم می آید همیشه یک کشمکشی وجود دارد!

وقتی تو با راهنمایت، با "خود"ت، با سکوتت درد دل می کنی، باید اجازه دهی این ارتباط همانند یک   ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:

که صحبت می کردم، در  قدری همانجاده ی دوطرفه باشد.  تو درد و دل می کنی ولی گوش نمی دهی!  من 

ایستادم و صبر می کردم تا ببینم جوابم چیست و چگونه هدایت می شوم.  صبر می کردم تا آن  سکوت می

عشق را در وجودم به حالت انرژی تخم مرغی احساس کنم.  ما عادت کرده ایم حرف بزنیم، درد دل کنیم، 

و احساس یگانگی قربان صدقه برویم، عشق بدهیم ولی یاد نگرفته ایم در وجودمان سکوت کنیم، هدایت شویم 

کنیم تا عشقمان ورزیده شود.  تو باید قسمت دوم یعنی گوش دادن به درونت را بیشتر کنی.  یعنی چه؟  یعنی 

مث7ً وقتی می گویی: "من خیلی تو را احساس می کنم" یا "آیا با منی؟" و یا هر چیز دیگری که می گویی، بعد 

چیست و یا حالتت چگونه است.  یعنی با "خوِد" حقیقی ات باید در سکوت بمانی و خیلی هشیار ببینی جواب 

  آشنایی پیدا کنی و ببینی در این مواقع چه اتفاقی در وجود و قلبت می افتد.

:  من عمیقًا دوست دارم بنشینم و به درونم گوش دهم ولی بیشتر مواقع فریب ذهنم را می خورم و با ندای ♥

  درونم همراه نمی شوم.

کالی ندارد عزیزم!  با این حال که خشم یکی از گرایشات پر قدرت و برادران مهمت بود، ولی اکنون :  هیچ اشساتیامساتیامساتیامساتیام

از قبل خیلی کمرنگ تر شده است و تا این مرحله راه طو1نی ای آمده ای، پس با خودت صبور باش.  بدان وقتی 

جدایی می کنی، همیشه در تو  می خواهی با اطرافیانت بحث کنی، وقتی می خواهی عصبانی شوی، وقتی احساس

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 

  تیاج، گوش دادن به درونت مهم تر از حرف زدن است.عادت را در خودت ایجاد کن که در مواقع اح

 ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲آوریل آوریل آوریل آوریل     ۱۵۱۵۱۵۱۵، ، ، ، بنیاد سحرگاه الهیتبنیاد سحرگاه الهیتبنیاد سحرگاه الهیتبنیاد سحرگاه الهیت    کنفرانس تلفنیکنفرانس تلفنیکنفرانس تلفنیکنفرانس تلفنیپانزدهمین پانزدهمین پانزدهمین پانزدهمین 
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سکوت زیربنای همه ی فعالیت هاست.  بسیار 

مهم است که دِر دکان تصورات را بست، آرام 

نشست و پنج حس، ذهن و بدن را در آن 

مانند  سکوت غوطه ور کرد.  مکان های بسیاری

ها، کلوپ ها، ورزشگاه ها، بیمارستان ها و  بار

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 

آن هوشیار شوید.   سکوتتان آگاه باشید و به

اطرافتان نگاه می کنید، هم  همینطور که به

دنیا، هنوز  شاهِدشاهِدشاهِدشاهِدسکوت و  شاهِدشاهِدشاهِدشاهِدزمان به عنوان 

  به سکوتتان آگاه باشید. 

جون، جون، جون، جون،     ۱۴۱۴۱۴۱۴ست در تاریخ ست در تاریخ ست در تاریخ ست در تاریخ (متنی که انتخاب شده ا(متنی که انتخاب شده ا(متنی که انتخاب شده ا(متنی که انتخاب شده ا
به به به به پس از ک7س چهارشنپس از ک7س چهارشنپس از ک7س چهارشنپس از ک7س چهارشن        ....پدیدار شدپدیدار شدپدیدار شدپدیدار شد    ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶

شبمان هنگامی که ساتیام در حالت بسیار شبمان هنگامی که ساتیام در حالت بسیار شبمان هنگامی که ساتیام در حالت بسیار شبمان هنگامی که ساتیام در حالت بسیار 
به نشستن در سکوت ادامه به نشستن در سکوت ادامه به نشستن در سکوت ادامه به نشستن در سکوت ادامه     ند،ند،ند،ند،عمیقی قرار داشتعمیقی قرار داشتعمیقی قرار داشتعمیقی قرار داشت

        ))))جاری شد.جاری شد.جاری شد.جاری شد.و این خرد پر محتوا و زیبا و این خرد پر محتوا و زیبا و این خرد پر محتوا و زیبا و این خرد پر محتوا و زیبا     ندندندنددادداددادداد
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می توانید سکوتتان را همه جا با خود ببرید.  در غیر این صورت دو  شاهدشاهدشاهدشاهدبه عنوان  این سکوت باشید و شاهدشاهدشاهدشاهد

چیز وجود خواهد داشت؛ شما و جدایی شما از آن سکوت.  وقتی در مدیتیشن عمیق هستیم به این سکوت 

شویم.  های درونی و بیرونی بمباران می  عادت کرده و مدیتیشن عمیقی داریم و وقتی در دنیا هستیم با صدا

خشی از آن ها باشید و در سکوت باشید، ب شاهدشاهدشاهدشاهدسر و صدا و  شاهدشاهدشاهدشاهدشما باید روی خط مابین این دو بایستید، 

عنی در آن بودن ولی در عین حال عین حال هیچ کدام از آن ها نباشید.  "هنر زندگی کردن در حقیقت" ی

   ورای آن بودن است.ام

نده ی سر و صدا است.  سپس شما درک خواهید کرد که هیچ یک هوشیاری است، بیننده ی سکوت و بینشاهد شاهد شاهد شاهد آن 

از آن ها نیستید.  این آزادِی فوق العاده ای است زیرا شما می توانید توجه خود را به سکوت بدهید یا به عنوان شاهد 

ه کرد، درست ها را باید نظار ما یکی را به دیگری ترجیح می دهیم اما هر دوی آن توجه تان را به سر و صدا دهید. 

متجلی است و وقتی نَفسی که به درون می رود نا که یکی ادامه ی دیگری است.  متجلی و غیر متجلی، مانند این

  بازدم صورت می گیرد متجلی می شود.

یدن.  اگر مرد، زن، غیر مرد، غیر زن، شما باید با هم همزیستی داشته باشید مانند دم و بازدم در نفس کش

دارید و در دمتان بمانید خواهید مرد، اگر نفستان را خارج کنید و در بازدمتان بمانید باز خل نگهنفستان را در دا

جایگاه یوگی هایی است که بر روی دیوار هستند.  آن ها به هیچ طرفی نمی پرند و  شاهدشاهدشاهدشاهدهم خواهید مرد.  

ی به آن سوی دیگر می خزید .  در مدیتیشن عمیق وقتگیر نمی شونده کام7ً با هیچ سمتی مشغول و درهیچگا

آگاه باشید و این کار شما را از درون بودن و بیرون بودن جدا می کند و به شما احساس  شاهدشاهدشاهدشاهدباید مدام از این 

   بر روی دیوار است و به هیچ سمتی متمایل نمی شود.  شاهدشاهدشاهدشاهدتمامیت می دهد، 

        ))))۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵خرداد خرداد خرداد خرداد     ۲۴۲۴۲۴۲۴((((    ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶جون جون جون جون     ۱۴۱۴۱۴۱۴    ساتیام، رینو،ساتیام، رینو،ساتیام، رینو،ساتیام، رینو،

 

همه ي تمرين ها مايا را هدف گرفته است تا مايا به صورت 
ما  مايا و توهم ديده شود؛ تصورش را بكنيد!  همه ي تالش هاي

  براي ديدن مايا همانطور كه هست مي باشد.
        ))))۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴شهریور شهریور شهریور شهریور     ۲۹۲۹۲۹۲۹((((    ۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴سپتامبر سپتامبر سپتامبر سپتامبر     ۲۰۲۰۲۰۲۰صبحگاهی رینو،صبحگاهی رینو،صبحگاهی رینو،صبحگاهی رینو،    یییی    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه
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  اهم بدانم نقطه ی تعادل کجاست و چگونه می توان آن را در زندگی پیدا کرد؟می خو  ::::♥♥♥♥

اما  می گردیزمانی که به خانه بر تو در تعادل نیستی.  به طور مثالزمانی که افکارت زیاد هستند،  ساتیام: ساتیام: ساتیام: ساتیام: 

این ها نشان دهنده و یا در خواب با همان افکار مکالمه داری.  تمام ی هست هنوز با افکاِر مربوط به شغلت درگیر

ی این است که تو در نقطه ی تعادل نیستی.  مانند این است که سوار بر ا1کلنگی باشی که وزِن یک سمت آن، 

زمانی که نمی خواهی استاپ مدیتیشن انجام دهی، یا نمی  سمِت دیگر باشد.  پس در این صورتسنگین تر از 

اید این کار را انجام دهی تا بتوانی تعادلت را دوباره بدست خواهی با خودت تنها باشی، موقعی است که حتمًا ب

آوری.  با بدست آوردن تعادل و پیدا کردِن راه وسط، بهتر و آسان تر می توانی درس ها و ابزاِر "هنر زندگی 

ها  کارامور و  یک انسان متعادل به این ببری، چون در آن صورت هایت به کار حقیقت" را در کارکردن در 

  گی می کند. رسید

 ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از     ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

mn  

در حال حاضر می گویی که افکارت زیاد هستند، این ع7متی است که نشان می دهد باید خودت را کنار بکشی.  

ت را به آن ها کنی؟  آیا حاضری که تمام مسئولیت هایت را برای مدِت کوتاهی انجام ندهی؟  آیا حاضری پشت

هایت زیاد هستند، سکوت داشته باشی؟  در صورتی که جوابت مثبت باشد  حاضری در زمانی که افکار یا کارآیا 

        سكوت تعادل مي آوردسكوت تعادل مي آوردسكوت تعادل مي آوردسكوت تعادل مي آورد
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بندی.  انجام این کار حتی برای یک روز تعادل می یعنی می توانی "هنر زندگی کردن در حقیقت" را بکار ب

  آورد. 

 ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۱۱    صصصص    ،،،،۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵ای ای ای ای "، سال ه"، سال ه"، سال ه"، سال هکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

mn  

، یعنی استاپ کردن آن داستان هاستتکرار نکردن  نکردن وقایع زندگی مانیکی از مهم ترین راه های شخصی 

در مقابل جمع آوری همدردی و دلسوزی دیگران.  هر بار که زندگی گذشته مان را تکرار نکنیم 1یه ای از آن را 

از استاپ مدیتیشن انجام می شود.  به عبارت دیگر وقتی می خواهید گله پاک کرده ایم و این کار را با استفاده 

استاپ کنید!  وقتی می  ،استاپ کنید!  وقتی می خواهید غم و ناراحتی خود را احساس کنید ،و شکایت کنید

شادی، عشق  ی ها شما دروازه وقت به جای همه ی آن خواهید تنهایی خود را احساس کنید استاپ کنید!  آن

  درک را گشوده اید.و 

        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶    صصصص    ،،،،))))۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰(بهمن(بهمن(بهمن(بهمن    ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲فوریه فوریه فوریه فوریه     ،،،،۱۱۱۱رینو"رینو"رینو"رینو"ریتریت ریتریت ریتریت ریتریت """"کتاب کتاب کتاب کتاب 

mn  

ها برای داشتن سکوت این است که زمانی که تماس تلفنی دارید یا کسی را م7قات می  یکی از بهترین روش

 د.  مگر اینکنید، چمدان هایتان را باز نکنید تا گذشته ی خود را مرور کنید یا حتی با ترس از آینده جلو نروی

این کار  ولیبکنید  تان را تخلیه کنید.  در این صورت آن کار را بکنید، حتمًااحساسکه انسانی باشید که باید 

ها، تمرین  رای شما می گویند، در حین صحبت آنشان را باگر افراد دیگـر داستان  .شود عادتتان تبدیل بهنباید 

مواقع شما تمرین کرده اید و  .  زیرا در بسیاری ازنشویدها قائل  ناهمیتی برای ذهن آ  هایتان را انجام دهید.

  تمرین "حضور" است. اندیگربهترین دلسوزی برای   تان آرام شده است، اما بازار فرد دیگری را می خرید.ذهن

            ۵۸۵۸۵۸۵۸    صصصص    خ7صه ای ازخ7صه ای ازخ7صه ای ازخ7صه ای از    "،"،"،"،۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱ومومومومبدربدربدربدر"ریتریت "ریتریت "ریتریت "ریتریت کتاب کتاب کتاب کتاب 

                                              
  .تریت بدون نام مشهور استیاین ریتریت به ر   ۱
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از مدیتیشن بر روی عبارت از مدیتیشن بر روی عبارت از مدیتیشن بر روی عبارت از مدیتیشن بر روی عبارت     پسپسپسپساست.  است.  است.  است.      ۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴شب ساتیام از سال شب ساتیام از سال شب ساتیام از سال شب ساتیام از سال این مقاله خ7صه ای از یکی از ک7س های سه شنبه این مقاله خ7صه ای از یکی از ک7س های سه شنبه این مقاله خ7صه ای از یکی از ک7س های سه شنبه این مقاله خ7صه ای از یکی از ک7س های سه شنبه 

  ساتیام ادامه می دهند:ساتیام ادامه می دهند:ساتیام ادامه می دهند:ساتیام ادامه می دهند:"من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" "من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" "من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" "من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" 

 حالِتتا زمانی که در  و "بودن" است حالِتآنچه تجربه کردید  اگر دوست دارید آهسته چشمانتان را باز کنید. 

 فکر می کنیمما اکثر شدن هرج و مرج وجود دارد.  زیرا  ی در حالت یا مرحله"بودن" مهارت پیدا نکرده باشیم، 

که می  گونه ای استدنیا به این است که به همین دلیل  . کسی شده ایم اما هرگز "بودن" را یاد نگرفته ایم

.  در آن "باشند"جای این که این یا آن باشند، فقط ه ب"باشند" و می دانند چگونه بسیاری از مردم ن ، زیرابینید

در آن تمام آگاه،  و "بودن" حضور است، در آن حضور همه جا حاضر است، در آن همه جا حاضر، تمام آگاه است

 زیرا است که هیچکس آن را به ما آموزش نداده است "این "هنر زندگی کردن در حقیقت  .تمام قدرت است

به قلب ما  آنقدر آرامش و شادی آموزش دهد.  حقیقت، به ما که چگونه آن راسته است هیچکس واقعًا نمی دان

به بیرون نگاه می کنیم چشم درون ما هر زمان که در هر مقطعی نادیده گرفته می شوند.   که نزدیک هستند

  خود را نادیده گرفته ایم.
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او برای  ؛هنگامی که معلم در زندگی یک فرد ظاهر می شود، مانند معلم من سای بابا که در زندگی من وارد شد

 و دیگر یک شخص نیست، بلکه او یک آینه ی شفاف است.  من در این آینه نگاه کردم و خودم را دیدمآن فرد 

  جای شدن، همان "بودن" هستم.ه لحظه ی تماس، بآن در 

    ایناینایناین    بهبهبهبه    آنآنآنآن    اهمیتاهمیتاهمیتاهمیت  دارد؟دارد؟دارد؟دارد؟    اهمیتاهمیتاهمیتاهمیت    حدحدحدحد    ایناینایناین    تاتاتاتا" " " " حقیقتحقیقتحقیقتحقیقت    دردردردر    کردنکردنکردنکردن    زندگیزندگیزندگیزندگی    هنرهنرهنرهنر""""    چراچراچراچرا

    است؛است؛است؛است؛    ماماماما    داشتنداشتنداشتنداشتن    جودجودجودجودوووو    دلیلدلیلدلیلدلیل    تنهاتنهاتنهاتنها" " " " حقیقتحقیقتحقیقتحقیقت    دردردردر    کردنکردنکردنکردن    زندگیزندگیزندگیزندگی    هنرهنرهنرهنر""""    کهکهکهکه    استاستاستاست    دلیلدلیلدلیلدلیل

        است.است.است.است.    هستیهستیهستیهستی    یایایایا    وجودوجودوجودوجود    آنآنآنآن    دردردردر    بذرشبذرشبذرشبذرش

شن کردیم، چه اتفاقی افتاد؟  ما در واقع یو هیچ چیز نمی دانم" مدیت نیستم هیچکس من" روی بر وقتی

تر از بدنتان هستید؟   .  آیا هیچ کدام از شما احساس کردید که بزرگو تمامیت بودیم تمامیت را تجربه کردیم

نیست  چیزی.  این مآن را نگهداری مبتوانی اگرالبته است  باورنکردنید بله.)  این یک درک (عده ای پاسخ دادن

تا این حد ما  ؛شویم اسیرما حتی در بدن خودمان هم نمی توانیم  کنیم؛آن را از بازار خریداری  یمبتوانما که 

  نامحدود هستیم.بزرگ و 

کسی قرار ثیر ا تحت تأو یگرفته الهام ط از کسی این نیست که فق"هنر زندگی کردن در حقیقت" به معنی 

  به محض گفته شدن تجربه شود. باشد که پر قدرتحقیقت باید به قدری  بگیریم؛

من این و یا آن هستم، باید خودم را اص7ح کنم، مادر خوبی نیستم، همسر خوبی " :هر زمان که می گوییم

را از دست  بودنبودنبودنبودن ..."وهستم ترین خبره  تم، در رشته خودمالعاده ای هس فوقانسان  نیستم، انسان خوبی نیستم،

  وقتی ما چیزی می شویم، در واقع خودمان را زندانی کرده ایم.  آیا این مسخره نیست؟ . داده ایم

ایم،  آن را به هم ریخته کرده و بمباران با دروغ"هنر زندگی کردن در حقیقت" بسیار مهم است.  ما ذهنمان را 

ا خالی کنیم، ذهن ما تبدیل به شاهراهی برای آگاهی می شود و آگاهی، خداوند است.  آیا انجام اما وقتی آن ر

این فهمیدن و عمل کردن  مردمآیا برای  اماسان تر از نفس کشیدن است.  این کار آسان است؟  انجام این کار آ

این  .  چرادو به آن عمل کن کرده درک را موضوع این نفر یک تنها نفر لیونیم یک هر از شایداست؟  کار، عادی

ها  بلند کرده و آن، دوباره آشغال هایمان را کنیممی  را ترک ک7س اینوقتی ما  به این دلیل که؟  چنین است

باید از نوشتن  . کرد.  باید از برداشتن آشغال ها و خواندن روزنامه های قدیمی خودداری کشیممی  را به دوش

منظور من از خواندن روزنامه های قدیمی زندگی   داری کرد!خودل از وقوع آن ها اخبار در روزنامه (ذهن) قب
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است.  منظور من  ۲کردن در گذشته است، در صورتی که "هنر زندگی کردن در حقیقت" در اینجا و این لحظه

بی و  از اینجا و این لحظه، زمان حال نیست چون هیچ ربطی به زمان ندارد.  اینجا و این لحظه بدون زمان

   کامل است. و نو ست،ابد اینجاتا بدون زمان و  ،آن را به زمان ربط ندهید انتهاست. 

مادامی که درباره ی "هنر زندگی کردن در حقیقت" حتی اگر ما دوباره آشغال ها را برداریم خیلی جالب است، 

نظر من این یک گنجینه ی  می دانیم، در عرض یک ثانیه می توانیم باز خودمان را از آن ها خالی کنیم.  به

اینجا و در است که می توان در هر زمان به آن دسترسی پیدا کرد، زیرا اینجا و این لحظه تا ابد هست.   یحقیق

کسی شدن به آن ، هیچ جایی برای اضطراب وجود ندارد، وجود ندارداین لحظه هیچ جایی برای جاه طلبی 

، بدون عیب و کامل، طوری که هیچکس نمی تواند "هست"فقط ن آاهمیت ندارد.  دیگر شما  نامندارد،  ربطی

  !تصورش را بکند زیرا تصور کردن آن غیر ممکن است

 همانطور که معلم من می گوید، نام آن "سات صحبت می کنیم؛ نامش چیست؟  آنما در مورد این چیست که 

"سات" به معنی   ".۳از آن آگاهیشادی بی حد  - آگاهی به حقیقت - آناندا" است، یعنی "حقیقت  -  چیت -

 "حقیقتاین "در  هنگامی که شمااست.  بیکران حقیقت، "چیت" به معنی آگاهی و "آناندا" به معنی شادی 

  شادی ابدی است. ، آناندا یاآن آگاهی.  آگاه هستید بدون نیاز به دانستن، دانستن، وزندگی می کنید بدون 

        

        

  ۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴پتامبر پتامبر پتامبر پتامبر سسسس    ۱۴۱۴۱۴۱۴دی.وی.دی "بودن"، دی.وی.دی "بودن"، دی.وی.دی "بودن"، دی.وی.دی "بودن"، خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از 

                                              

۲  here and now  
۳   Sat-Chit-Ananda  
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 خداشناسي سكوت است

 

را  "خود"هيچگاه احترام به 
فراموش نكنيد (ساتيام در 
اينجا به سينه شان اشاره مي 

 "خود"كنند).  احترام به 
يعني وقت صرف كردن در 

سكوت.  در واقع هدف 
زندگي وقت صرف كردن و 

بودن در سكوت است.  
 خداشناسي سكوت است.

 
دروم دروم دروم دروم ووووببببریتریت ریتریت ریتریت ریتریت ، ، ، ، """"در حضوردر حضوردر حضوردر حضور""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

 ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸، ص، ص، ص، ص۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲
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         ۵۹-۵۷فحات فحات فحات فحات صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از ، ، ، ، ۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱کتاب بدروم کتاب بدروم کتاب بدروم کتاب بدروم 

 

 "بودن"هنر 

 

را  "بودن"ابتدا بايد هنر 
فرا گرفت كه همان 

زندگي كردن در سكونِ 
استاپ است و از آن 
جايگاه، شما بهترين 

همسر، بهترين شوهر و 
بهترين دكتر خواهيد 

 بود.
 

گفتگو با ذهن را گفتگو با ذهن را گفتگو با ذهن را گفتگو با ذهن را """"دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 

 ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶ژانویه ژانویه ژانویه ژانویه     ۱۷۱۷۱۷۱۷    ،،،،""""متوقف کنمتوقف کنمتوقف کنمتوقف کن

 كردن سكوتهنر 
 

را به  "كردن سكوتهنر "
مدت دو دقيقه، سه يا چهار 
بار در روز انجام دهيد تا اين 

آشنا شويد، سپس  آنكه با 
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 
 كند.

 
های های های های     ، قسمت، قسمت، قسمت، قسمت""""سکوتسکوتسکوتسکوت""""دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی دی.وی.دی 
 ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵آپریل آپریل آپریل آپریل     ۱۹۱۹۱۹۱۹    ،،،،۱،۲،۳۱،۲،۳۱،۲،۳۱،۲،۳
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"نقش خود را آگاهانه بازی کنید" یعنی چه؟  یعنی با آگاهی از "خود" نقشتان را بازی کنید.  در واقع   ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:
برای رسیدن به خودشناسی 1زم نیست نقشتان را زمین بگذارید و به کوهستان ها بروید.  نقش مادر بودنتان، 

  ر بودنتان، همسر بودنتان را آگاهانه بازی کنید.پد

بدهید.  چرا که بدون این آگاهی، نمی توانید نقشتان را خوب  یعنی اولویت زندگی تان را به آگاهی از "خود"
باران رحمت به شما  چه خواهد شد؟  "من در یگانگی مانبازی کنید و زمانی که اولویتتان را به این کار بدهید، 

  کیست؟ منمنمنمنم." عطا می کن

"خود" است.  وقتی "خود" را در وجودتان پیدا کنید، رحمت است.  این کاری است که ما در همان  منمنمنمناین 
  اینجا انجام می دهیم.  آموختن هنر زندگی کردن خیلی زیباست.

دن راز زندگی در آموختن و جمع کردن اط7عات نیست.  راز زندگی در چیست؟  با سادگی در "بودن" است.  بو
 چیست؟  سکوت است.  سکوت کجاست؟  در قلب است.

ممکن درگیر ذهن نشوید.  در صحبت هایی که به طور خصوصی با هر کدام از شما و یا در کنفراس ها داشته ام 
"خود" برگردیم،  سویبا توجه به سوالتان جوابی داده باشم، اما به یاد داشته باشید که همیشه باید به  است

  اصلی در "بودن" است.همیشه راِه حل 

از کار و تصمیم دیگری برای زندگی انسان بهتر باشد ولی  ،گرفتن تصمیمییا ممکن است انجام دادن کاری و 
  ابدیت در "بودن" است. اام  رو می شوید.ی رو بتصمیم دیگربا ابدی نیست.  بعد از این تصمیم، 

را به قلب بردن است.  "بودن" غرق شدن در "بودن" سکوت است.  "بودن" سکوت ذهن است.  "بودن" تمرکز 
  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!

 ۹۹۹۹۹۹۹۹- - - - ۹۵۹۵۹۵۹۵فحات فحات فحات فحات صصصصی از ی از ی از ی از خ7صه اخ7صه اخ7صه اخ7صه ا، ، ، ، ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲دروم دروم دروم دروم ووووببببریتریت ریتریت ریتریت ریتریت ، ، ، ، """"در حضوردر حضوردر حضوردر حضور""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

�د    "ö     "تن�Ö�  ,-ا  
الهامی الهامی الهامی الهامی کتاب "کتاب "کتاب "کتاب "    ۶۵۶۵۶۵۶۵    و جوابو جوابو جوابو جواب    ساتیام سوالساتیام سوالساتیام سوالساتیام سوال

را تشریح و تفسیر می کنند و را تشریح و تفسیر می کنند و را تشریح و تفسیر می کنند و را تشریح و تفسیر می کنند و     """"از نازنیناز نازنیناز نازنیناز نازنین
این چکیده ی خیلی کوتاهی از آن این چکیده ی خیلی کوتاهی از آن این چکیده ی خیلی کوتاهی از آن این چکیده ی خیلی کوتاهی از آن 

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

 ی دهیمکه ما انجام م تمرین هایی

ثر هستند به این مؤاز دو جهت 

معنی که هم خانه را نشان می 

دهند و هم هنر زندگی در بازار را 

نشان می دهند.  یعنی به این 

شکل نیست که تا وقتی در قلب 

هستیم کام7ً رهایی داشته باشیم 

و وقتی به بازار می رویم دوباره 

کام7ً گم شویم.  تاکنون هر کدام 

ی آموخته ایم که از ما تا حدود

خانه کجاست، سکوتمان کجاست 

و در عین حال می توانیم از خرد 

هایی که در رگ های وجودمان 

ریخته شده است استفاده کنیم.  

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. 

پرده ی سینماست.  قبل از تصور کنید که "خانه" 

این که پروژکتور عکس ها را بر روی آن نمایش 

دهد شما در خانه نشسته اید و لذت می برید.  

دکی تکان می خورد عکس ها وقتی توجه تان ان

نمایش داده می شوند، در آن زمان استاپ که هنر 

یعنی به   زندگی است همانند در خانه بودن است.

شینید، خانه را مرتبًا به یاد ه بنجای آن که در خان

می آورید.  به طور مثال وقتی در 

محل کار، در خیابان و یا با 

دوستانتان هستید و افکار به 

سمتتان می آید، شما با استاپ 

کردن (همراه نشدن با افکار) خانه 

را باز می کنید.  به همین دلیل 

است که من می گویم ما در این 

لمان از راه در حال تمیز کردن تون

دو طرف هستیم.  هم از این نظر 

که در سکوتمان بنشینیم و خرد و 

آرامش بگیریم و هم بدانیم چگونه 

این آرامش بدون این که احساس 

کنیم در آن نشسته ایم می تواند 

با ما باشد.  این مدیتیشن استاپ 

است.  باید یادآوری کنم که ابزار 

"آیا با منی؟" و "حضور" را نباید 

د ببرید.  وقتی شما به از یا

سکوت... به خانه تان می روید و 

منی؟" یا این که "وقتی خداوند  می پرسید: "آیا با

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 

  تان آگاه می شود.وجود حقیقی 

        کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت،کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت،کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت،کنفرانس تلفنی بنیاد سحرگاه الهیت،ت و نهمین ت و نهمین ت و نهمین ت و نهمین بیسبیسبیسبیس

 ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳سپتامبر سپتامبر سپتامبر سپتامبر     ۸۸۸۸    
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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؟

وقتی ما در دنیا به   ته باشید.شما نمی توانید دو ارباب داش  ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:

  را ببینیم. نیخوشی هایمان باشیم، نمی توانیم نادیدو دنبال راحتی 

در این زندگی فقط که بهترین ثروت را خواهید داشت.  اگر ندانید آنگاه "در دنیا باشید ولی از آِن دنیا نباشید"، 

بود و زندگی برایتان مانند پستانکی می شود که بازیگِر نقشتان هستید، همه ی ظواهر فقط برایتان دام خواهند 

شدن بدون این که تغذیه شوید، فقط آن را می مکید.  مکیدِن پستانک زمانی قابل قبول است که بعد از تغذیه 

داده شود.  هنگامی که درک کنید شما فقط نقشتان را بازی می کنید، بودن و نبودِن جواهرات، لباس و غذا 

می تواند احساساتتان را نقشی اهد داشت.  اما اگر ندانید که این ها حقیقت شما نیستند، هر برایتان تفاوتی نخو

  فشار های زیادی را متحمل شوید.تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه شما را برانگیزد و 
          ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲----۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱فحات فحات فحات فحات صصصصی از ی از ی از ی از خ7صه اخ7صه اخ7صه اخ7صه ا، ، ، ، ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

 

 اي الهيت كنيدهمه چيز را فد

  بازار صحبت کنید؟ کردن" درآیا ممکن است با ما در مورد "هنر زندگی :  ♥♥♥♥

من مادری بودم که در تمام امور و من در مورد خودم می گویم... من به عنوان مادر سخت کار کردم،   ساتیام:ساتیام:ساتیام:ساتیام:

ار برای مدت زیادی بر روی من هیچگاه اجازه ندادم باز  مشغولیت های فرزندانم مستقیمًا دست اندر کار بودم.

ثیر بگذارد، همیشه به سکوت قلبم پناه می بردم.  وقتی بازار بیش از حد مرا در چنگالش می گرفت أمن ت

وابستگی ها کناره می گرفتم و برایم اص7ً مهم نبود  از جایی می رفتم و در سکوت می نشستم و فورًاب7فاصله به 

توجه من نیاز دارد.  شما ممکن است با خود بگویید: "او واقعًا خودخواه  به من تلفن می کند یا به که چه کسی

مراقب و مواظب بودم اما همیشه به نه این موقعیت من نبود، من بسیار  اهمیت نمی دهد".  است یا به زندگی

  خودم می گفتم که قبل از نجات دیگران باید اول خودم را نجات دهم.

فدای الهیت کنید، الهیت قدرش را می داند.  من توازنم را اینگونه حفظ می  به نظر من وقتی شما همه چیز را

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 ت7ش خود را به کار ببرید.
        ۴۸۴۸۴۸۴۸----۴۷۴۷۴۷۴۷    صصصص ،،،،))))۱۳۱۳۱۳۱۳۸۹۸۹۸۹۸۹(مهر (مهر (مهر (مهر     ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰، اکتبر ، اکتبر ، اکتبر ، اکتبر """"قلب مادرقلب مادرقلب مادرقلب مادر""""ریتریت ریتریت ریتریت ریتریت 

gh  
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۴۴۴۴                ۲۲۲۲                

۷۷۷۷        

        
۳۳۳۳                ۵۵۵۵                                        

۱۱۱۱        
۶۶۶۶        

        
۹۹۹۹                                

۸۸۸۸                

۱۰۱۰۱۰۱۰                                
۱۱۱۱۱۱۱۱        

۱۴۱۴۱۴۱۴        
۱۳۱۳۱۳۱۳                        

                ۱۲۱۲۱۲۱۲                                        
۱۵۱۵۱۵۱۵        

        
۱۶۱۶۱۶۱۶                                                        

۱۷۱۷۱۷۱۷                        
۱۸۱۸۱۸۱۸                ۲۰۲۰۲۰۲۰                        

        ۱۹۱۹۱۹۱۹                                                        

  

        عمودیعمودیعمودیعمودی        افقیافقیافقیافقی

  ساتیا -۱  من این هستم -۲
  ....فقط -۳  ...."خود" -۵
  خیلی حرافه -۴  بی حرکت باش -۶

  یک نیست -۷  گوروی مشهور هندی -۱۰
  صدای خلقت -۸  از این خیلی خوبه یکی -۱۱
  در بازار گم شد متأسفانه -۹  لی توش غرق نشودر این باش و -۱۲
  انرژی الهی -۱۳  شمارش برعکس -۱۷
  بر عکس هیچ -۱۴  همه ی زحمت ها بخاطر اینه -۱۹
  فقط نگاه میکنه -۱۵  میم آخرش اضافه کنی میشه خیا1ت -۲۰

  همه ی ما این هستیم -۱۶  
  من میره و این میاد یگانگی با -۱۸  ۳۲۳۲۳۲۳۲ر پایین صفحه ی ر پایین صفحه ی ر پایین صفحه ی ر پایین صفحه ی جواب دجواب دجواب دجواب د
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اگر  اما اول فقط در سکوت می توان آن را شناخت و سپس در هیاهو.   .وحقیقت، سکوت است و همچنین هیاه
اه کنید که باید در سکوت، به سکوت نگ اول در هیاهو به آن توجه نشان دهیم، هرگز پیدایش نخواهیم کرد. 

  بر عکس این روند بی نتیجه خواهد بود. همان حقیقت است و سپس حقیقت می تواند در تصاویر شناخته شود. 

mn  

  اصول زندگی چیست؟  ::::♥♥♥♥

 برود پیش آن غالب در باید چیز همه کنی می فکرکه  روشی و راه آن.  کن رها... شو تسلیم... شو تسلیم  جواب:جواب:جواب:جواب:
...  بمان بودن، در.  نشو آشفته رود می و آید می که فکری هر با.  نباش ها کار ی هنتیج دنبال به.  کن رها را

 آلودگِی مه و تیرگی باعث ذهن مداوم های دخالت صورت این غیر در.  زندگی روند و اصول است این
  می شوند. ... و کردن لمس برای دستانمان شنیدن، برای هایمان گوش دیدن، برای چشمانمان

mn  

  چیست؟ شما های درس اصلی هر:  گو♥

 داشته باور هستید که ساتیامی به نکنید، باور را ذهن:  است ساده بسیار من های درس اصلی گوهر  ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام
 تا است کردن زندگی هنر نیز من تعالیم اصول از دیگر یکی و.  بیکران آن به هستید، که حقیقتی آن به باشید،
 مان روزانه زندگی ی شیوه در است نامحدود که ظرفیتمان از ایم شده لیمتج جهان این در که مادامی بتوانیم

  کنیم. استفاده

  شماست؟ آموزش یا درس ترین با1 این :  آیا♥

  دارد. دادن آموزش به نیاز که است چیزی تنها این  ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

        ))))۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵    تیرتیرتیرتیر    ۲۱۲۱۲۱۲۱((((    ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶    جو1یجو1یجو1یجو1ی    ۱۲۱۲۱۲۱۲    - - - - پورنیماپورنیماپورنیماپورنیما    گوروگوروگوروگورو    روزروزروزروز- - - -     ساتیامساتیامساتیامساتیام    بابابابا    مصاحبهمصاحبهمصاحبهمصاحبه

 .است بيداري و "خود" به توجه ما كارِ  چيست؟ ما كارِ
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س در این صورت نود و نه باید از درون به بیرون رفت، چون بیرون نمی تواند عطش انسان را کاهش دهد.  پ

درصد از فعالیت های روزمره یمان  پنجاهدرصد از محاورات ما بیهوده، نود و نه درصد از افکارمان بی ارزش، و 

اما چون تمامی حرف ها را می زنیم، تمامی   یعنی انجام دادنشان اهمیت چندانی ندارد.  نیز بی مورد است.

ا را انجام می دهیم، احساس می کنیم که زندگِی پرمشغله ای داریم و در ه افکارمان را می خوانیم و تمامی کار

 نداریم، در حالی که این اص7ً درست نیست.  تیجه برای سکوت کردن وقِت کافین

طور آخرین قدم برای همه ی ما این است که هر از گاهی تلفن اولین قدم و همین

شیم؛ یعنی حتی فرزندان، هایمان را قطع کرده و از زندگی بیرونی مان دست بک

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

به میزاِن افزایِش اهمیت خودشناسی در زندگی ما، "آن" هستی  و تمرکز کنیم. 

  مان می کند.یشتری قائل خواهد شد و بیشتر کمکنیز برایمان ارزِش ب

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

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

یا خود نگرانی به قلبش راه پیدا کند.  بخودشود که به این حالت عادت کرده و 

اگر دائمًا راجع به گذشته و اعماِل خودش و دیگران فکر کند، باعث بوجود آمدن 

اما راه شکستن و یا از بین  شود. می طور افکار تکراری در ذهنش و همین ،عادت

به ميزانِ افزايشِ 

اهميت 

خودشناسي در 

 "آن"زندگي ما، 

هستي نيز 

ان ارزشِ برايم

يشتري قائل ب

خواهد شد و 

مان بيشتر كمك

 مي كند.

خاموشي و 
مديتيشنِ استاپ، 

 زيربنا هستند
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در حقیقت این کار تنها به وسیله ی انجام استاپ  بردن این عادت چیست؟ 

   مدیتیشن امکان پذیر است. 

با نبود این دو، گویی خانه را  خاموشی و مدیتیشِن استاپ، مکمل و زیربنا هستند. 

پس برای روشن شدن بیشتر   ر روی ِگل بنا کرده باشیم.به جای آهن و سیمان ب

قدم دوم انجام   تکرار می کنم، قدم اول خاموشی و اهمیت دادن به خاموشی است.

  مدیتیشن استاپ است.

سکوت و خاموشی در برابر افکار بسیار مهم است چون ما  همانطور که گفتم

و این قدرت به این  ؛ند هستندداده اند که افکار قدرتمیادگرفته ایم، و به ما یاد 

یا آن  دلیل بوجود آمده است که ما در مقابلشان احساس ضعف کرده ایم، چگونه؟ 

ها را کنار زده ایم، یا به آن ها ع7قه نشان داده ایم، یا از آن ها فرار کرده ایم و یا 

 اراما انجام استاپ مدیتیشن هیچ کدام از ک تصمیم به از بین بردشان گرفته ایم. 

های با1 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 

استاپ مدیتیشن یعنی نخواندن افکار و   با افکارمان در حاِل مکالمه هستیم). شویم متوجه که آناز مواقع بدون 

  یت ندادن به آن ها، "فقط باشید، باشید، باشید".اهم

        ۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴----۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲    فحاتفحاتفحاتفحاتصصصص    ، قسمت هایی از، قسمت هایی از، قسمت هایی از، قسمت هایی از۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

 

        
        

        جواب جواب جواب جواب 
        جدول جدول جدول جدول 

        صفحه یصفحه یصفحه یصفحه ی
    ۲۹۲۹۲۹۲۹

پس براي 
روشن شدن 
بيشتر تكرار 

قدم  مي كنم، 
اول خاموشي 

و اهميت 
دادن به 

خاموشي 
قدم   است.

دوم انجام 
مديتيشن 

 استاپ است.
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م، دائماً دلهره دارم، ه اطوري كه كم خواب شدبه ساتيام جان در حال حاضر من شرايط روحي خوبي ندارم   :♥♥♥♥
م، نمي توانم ديگران را ببخشم و احساس مي كنم به قرص هاي آرام بخشي كه در هشت سال ه از شدكينه تو

در صورتي كه من تمامي تمرين هايم را انجام مي دهم و قبالً مي توانستم  پيش مصرف مي كردم احتياج دارم. 
  اثر استاپ مديتيشن را در زندگي ام ببينم.

ن اتفاق زماني رخ مي دهد كه استاپ مديتيشن و تمرين هاي ديگر را انجام من دليلش را مي دانم، اي  ساتيام:
اين كار باعث مي شود كه افكار دائماً برايت تكرار شوند به طوري كه از  ندهي و با افكارت همراه شوي. 

ت تو به مرور زمان تمرين هاي  مرز خستگي گذشته و تو را به مرگ برسانند؛ يعني باعث زجر كشيدنت شوند.
نشده بودي، خودت و ديگران را قضاوت نكرده  آن هاتسليم  وافكار را نخوانده بودي  اگر زيرارا رها كردي 

  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؟

 ا از قبيل شنوايي، بينايي، بويايي، چشايي و المسه، مانند بازوان يك اختاپوس هستند. هر كدام از حس هاي م
به  زماني كه تو را مرتباً به داخل برگردانيم يعني به مركز اصلي وجودمان.  حس هايمان براي رهايي، ما بايد تمام

نده مي شوي و ديگر تحملت را مطلبي از بيرون گوش دهي و يا نامه ي قديميِ ذهنت را بخواني، خسته و درما
در عكس و العمل نشان دادن  به خاطراولين تجويز من براي تو اين است كه خودت را  . خواهي داداز دست 

با دو مورد خيلي قوي  آن وقتچون با اين كار دوباره با افكار همراه مي شوي و   افكارت سرزنش نكني. مقابل
رو بي و دومي سرزنش كردن خودت براي خواندن اين افكار است) رو (كه اولي خواندنِ افكارِ تكراريِ قديم
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از تو خواهش مي كنم كه به حرف هاي  خواهي شد، كه تو را خسته كرده و روحيه ات را خراب مي كنند. 
  من گوش دهي.

ا پس دوباره تكرار مي كنم، اصالً اهميت ندارد كه تا به حال چه كرده اي، اولين قدم اين است كه خودت ر
دومين مطلب اين است كه بايد بداني هر حرفي كه ديگران مي زنند و هر كاري كه انجام مي   سرزنش نكني.

چون اين عكس و العمل تو است كه باعث بدبختي ات مي  ثيري ندارد. أدهند، در خوشبختي و بدبختي تو ت
ار اتاق هم مي خورد، آيا ديوار حرف هاي آن ها به ديو شود، نه عمل و يا عكس و العمل آن ها نسبت به تو. 

، اگر نسبت به اند مهم نيست كه شوهرت، همسايه ات و يا هر كسِ ديگري چه حرفي زده غصه مي خورد؟ 
  آن ها عكس والعمل نشان ندهي، نمي توانند برايت مشكل ايجاد كنند.

محض اين كه چيزي از بيرون يعني به   اجازه بده مطلبي كه باعث ناراحتي ات شده، تو را بيشتر به عمق ببرد.
اين عالمتي است كه نشان مي دهد من بايد بيشتر به " :يا از داخل (افكار) تو را ناراحت كرد، با خودت بگو

با گذاشتن شمع، گل، عود و موسيقي، خانه ات  در سكوت بنشين.  . "درونم و به مركز اصلي خودم توجه كنم
مكاني را در خانه درست كن تا بتواني خودت را در آغوش خاموشي  را معبدي كن براي بيشتر به درون رفتن. 

تو به قدري احساسات و  در حال حاضر رها كني، تا كم كم خودت متوجه شوي كه چه اثري برايت دارد. 
افكارت را خوانده اي كه ديگر طاقتت تمام شده و نمي تواني نه در مورد خودت و نه در مورد ديگران 

خودت را در زيرِ چتري نشاندي كه كارش فقط نشان دادنِ زشت  اين تقصير تو نيست.  گذشت داشته باشي و
  و زيبا است.

 هايي كه گفته ام را انجام دهي تا بتواني خودت بهترين راه اين است كه به حرف هايم گوش داده و تمامي كار
فقط بايد كوشش كني و سستي  تضادي وجود ندارد.  جارا از زير چتر دوگانگي به زيرِ چتري ببري كه در آن

  اجازه نده آبي كه از آسمان آمده و در دستان تو ريخته شده از الي انگشتانت به بيرون بريزد. را كنار بگذاري. 

دي تماشا كن، با صداي باژان خانه ات را پر كن، به .وي.) برو، ديگردهمايي هاي الهي (سات سانگ به
گانه اي كه به بيرون رفته و بايد تمام حواس پنج شنگ نگاه كن. هاي ق مطالب پر ارزش گوش بده، به چيز
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 دورِ اين نهالِ تازه بيرون آمده بايد" :همانطوري كه بابا مي گويد ضعيف شده اند را به داخل برگرداني. 
با كساني  يعني اطرافت را ديوار روحاني بكش.  . "حصار بكشي تا صدمه نبيند و شانس بزرگ شدن پيدا كند

و آمد كن كه به تو غذاي روح مي دهند و اگر به اجبار بايد در خانواده ات با افرادي باشي كه شخصاً رفت 
يعني بپذير كه   تمايلي براي بودن با آن ها نداري، اجازه بده كه دليلي شوند براي بيشتر به عمق رفتنت.

 :تري انجام دهي و با خود بگوييخداوند آن اشخاص را برايت انتخاب كرده تا با ناراحت كردنت، تمرين بيش
  ، مانند داستان جاروكش در كتاب نازنين."من ديگر خام اين حرف ها نمي شوم"

هاي الهي كه در دستمان است مي گويم مديتيشن، يكي از اين مديتيشن ها براي اين موضوعِ  من به تمام ابزار
يا افكاري از داخل باعث آزارت شدند و  به اين شكل كه هر زمان فردي از بيرون و  ثر است.ؤخاص بسيار م

من " :احساسات تو را برانگيختند، سريعاً به مكاني كه در آنجا سكوت مي كني برو و بنشين، با خودت بگو
وقتي تو هيچكس  ، در سكوت بنشين و به عمق اين جمله داخل شو. "هيچكس نيستم و هيچ چيز نمي دانم

با   د به چيزي كه شخص نيست، يعني جسم و ذهن ندارد اثر كند؟نيستي، آيا حرف و رفتار كسي مي توان
كدام صحبت، كدام كار و يا نگراني مي تواند در تو اثر  "من هيچكس نيستم و هيچ چيز نمي دانم"گفتنِ 
  كند؟

، آنگاه مي تواني خالي شدنت را "من هيچكس نيستم و هيچ چيز نمي دانم" :قبل از هر سكوت با خودت بگو
 د و از تمام افكار تكراري رها مي شوي. نمام چمدان هايي كه با خود حمل مي كني به زمين مي افتببيني، ت

داري، حتماً استفاده كن و هيچ  نيازمن نمي گويم كه از دكتر و دارو كمك نگير، اگر به كمك آن ها 
ين تمرين ها خودت را از اما چه دارو مصرف كني و يا نكني، بهتر است با ا  خجالتي در انجام اين كار نيست.
  اين نصيحت من است به تمام انسان ها و حتي حيوانات. منجالبِ نفهميِ دنيا نجات دهي. 

در حال حاضر ما به دليلِ قبول افكار و قبولِ دروغ هايِ اين دنيا، خودمان را در يك محدوديت مضحك قرار 
از ما جزئي از خداوند هستيم البته با گسترش  يكهر  ،امگفته  شماي اما همانطور كه قبالً هم به همه  داده ايم. 

  ."به تمامي خدا هستيم"نه تنها جزئي از او بلكه كه آگاهي مان متوجه خواهيم شد 
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  ."خداوند همه چيز و همه جا هست، پس من چه مي توانم باشم؟وقتي "مديتيشن حضور را به ياد بياور 

افكار مي  "او"آيا  ناراحت مي شود؟  "او"هست آيا مطلب خيلي ساده اي است، اگر خداوند همه چيز 
نه، نه، نه، نه، پس چرا من بايد  روحيه اش خراب مي شود؟  "او"آيا   مريض مي شود؟ "او"آيا   خواند؟

پس چرا من بايد روحيه ام  پس چرا من بايد مريض شوم؟  پس چرا من بايد افكار را بخوانم؟   ناراحت شوم؟
وقتي خداوند همه چيز و   پس من ديگر آن را قبول نمي كنم! ن اين باوري غلط است! بنابراي خراب باشد؟ 

  طور مي توانم ناراحت، بيمار و ناتوان باشم؟ست، پس من چا همه جا

يك شب اتفاق نمي افتد در گذشتن از اين راه   به همين شكل يكي يكي بر روي تمام قبول هايت خط بكش.
سالمان باشد و در اين جمع شركت كنيم و اين  80حتي اگر  يري تازه است. از آب بگ گاهاما ماهي را هر 

حرف ها را بشنويم، بايد كالهمان را از خوشحالي به آسمان بياندازيم كه توانسته ايم قبل از مرگ، حقيقت 
  مان را بشنويم."خود"

دنياي بيروني  رات هستند. تمامي آن ها تصوهر آن چه كه در دنيا مي بيني، مي آيد و مي رود، براي آن كه 
ذهن را پاك كن،  تصور انعكاس آينه ي ذهن خودت است.   تصور چيست؟  هيچ چيز به جز تصور نيست.

با سكوت، با رهايي، با جستجوي حقيقت، با   حال چگونه مي توان آن را پاك كرد؟ دنيايت پاك مي شود. 
 ."باشم؟ من چه مي توانم ست، پسا وقتي خداوند همه چيز و همه جا"دانستن اين كه 

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؟"

به  پاكشان كن، پاكشان كن، پاكشان كن.  كشان كني. بنابراين مي تواني بر روي تماميِ شان خط بكشي و پا
در حال حاضر به تو حق مي دهم  پس هيچ وقت احساس نااميدي نداشته باش.   مرور زمان درست خواهد شد.

به تو مي گويم  كه افكار زيادي باعث ناراحتي ات شده اند، اما منايستاده اي كه نااميد باشي، چون در جايي 
نباش چون ابزاري در دست داري كه حتي يكي از آن ها مي تواند تو را از همراه شدن با اين ناراحت و نااميد 

ابزارت استفاده كني و اجازه ندهي كه از از رمز كار در اين است كه  نجات دهد.  هافكارِ ناراحت كنند
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ا خودت ببيني كه ؛ تمرين كن تكرده امسال تمرين  30خود من  تمرين، تمرين، تمرين.   دستانت جدا شوند.
  هر روز از روز قبل بهتر مي شوي.

اجازه بده كه تمامِ  قبل از هر چيز تمام حرف هايي كه گفته شد را براي خودت بنويس تا فراموش نكني. 
من تمامي شكست هايم را   گرفتاري هاي زندگي، تو را به سكوت عميق تر و تمرينات بيشتر هدايت كنند.

من بايد بيشتر سكوت كنم، من بايد بيشتر خودم را بشناسم و من بايد بيشتر بر روي " :اينگونه ترجمه مي كردم
  پس بگذار تمام حوادث ناخوشايند به جاي بدبياري و نااميدي، برايت يك شانس باشند. . "خودم كار كنم

  خيلي ممنونم.  :♥♥♥♥

        ۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰----۲۲۲۲۹۶۹۶۹۶۹۶فحات فحات فحات فحات صصصصخ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از خ7صه ای از ، ، ، ، ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶- - - - ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵"، سال های "، سال های "، سال های "، سال های کنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایرانکنفرانس تلفنی با ایران""""کتاب کتاب کتاب کتاب 

        

 

شما  ه يبا هممن م داشته باشم اين است كه هصحبت آخري كه مي خوا
كه ما از نظر ذهن و بدن وجود واقعي نداريم ولي  زيرامي كنم  احساِس يگانگي

تنها چاره ي تمامِ بدبختي ها و خوش بختي هاي .  از نظر حضور يكي هستيم
را احساس  خواب موقتي، بيداري است؛ زماني كه خواب نبينيد ديگر اثر

ده و از آن نخواهيد كرد.  اميدوارم تمامِ حرف هاي گفته شده را تمرين كر
براي همه تان آرزوي بيداري مي كنم،   بتان خوب نگهداري كنيد.ها در قل

  آرزوي موفقيت در بيداري و آرزوي آرامش در بيداري.
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آنچه و  داده شده برساند "خانه"شما را به  الزم است تاآنچه است.   آنچه كه بايد گفته شود گفته شده
را برداريد از درس ها  يقسمتي از درس ها و يا شما يكاز يك  هرهديه شده.   بخش استكه آزادي 

مي كاري كه مي كنيد باعث آزاديتان  ثابت شود شما كه به كنيد تا اين و با تمام وجود آن را تمرين
مي ه شاخه اي ديگر باز يك شاخه  يك ميمون مانند جمع مي كنيم و ياطالعات زياد كه زماني  شود.

به پرش هاي مختلف  ،باشندبهشتي  وميوه هاي الهي  ي پر ازشاخه هاي ،شاخه ها آنحتي اگر يم، پر
يك به مدت  "الهامي از نازنين"كتاب  ازيك جمله روي  در صورتي كه اگر فقط بر.  معادت مي كني

جز اين هيچ چيز ديگري د و آزادي بدهبه شما  كافي است كه ،كنيدسه سال تعمق و يا دو سال  ،سال
به يك مركز  مكان وبه يك  سو،تمركز به يك نمي تواند اين كار را انجام دهد.  به همين دليل اگر 

 باعث انفجار مي شود.داده شود 

            ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰، اسفند ، اسفند ، اسفند ، اسفند ۹۹۹۹قسمت قسمت قسمت قسمت     مکالمه ی تلفنی با اصفهان،مکالمه ی تلفنی با اصفهان،مکالمه ی تلفنی با اصفهان،مکالمه ی تلفنی با اصفهان،

 



 



  


