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د می تواني   شما آسانترِن درسکوت رفتن است، آنوقت  تمريت،اولين قدم در معنوي 

از جنبش های . ددهيص يتشخوی  دنيهایلی خوشحا پِسذهن را از تاخت و تازهای 
که در ی  رحمتآن دريای آراِم درد،  آنرا به درون سوق دهي ودذهن جلوگيری کني

 تمرکز دادن ذهن بر لهچگونه؟ بوسي.  کنيدترس را رها. وجود دارداعماق قلب 
. داز من پرسي  اخيرا  آمريکاشخصی از . است در دوگانگیترس فقطرا يگانگی، زي

 زمانی که حقيقت شناخته شود  داشت؟ من جواب دادممی توان ايمان قوی چگونه
ولی ه است مار به نظر می آمدکه در تاريکی  ی طنابمانند مثاِل ،مان قوی می شوداي

به اينکه  ايماِننبوده است  طنابی بيش ، که آن ماردر روشنائی آشکار شدکه وقتی 
 .شود می    ناپديداز مار ترس آنگاه   ومحکم می شود نمی تواند برساند  همآسيبی

مه چيز ه، آنگاه  عطا خواهد کرد آنهااشتياق فراوانی به و،  انرژی مانايو آن کرده  داگسترش پيآنها  ايمان در ، مردم حقيقت را بشناسندزمانی که 
  .در اين دنيا شکوفا خواهد شد پرهيزکاری وبه خودی خود انجام می شود 

  
  شری ساتيا سای بابا                                                                                                               

 
  

  ها بعضی. گرفتمگوناگونی جواب های دست خداوند باشند،  دردوست دارند  به  چه فرمیآنها  که م سوال کردم  از مرداز عده ایوقتی  ،بار کي
 است آلت موسيقی يک سمبل (نچ کُبه فرم يک   گفتندها ، بعضی )گلی که آلودة اطرافش نمی شود و جايگاه خداوند است (وفرلگل نيمانند گفتند 

 اشاره ایچکس  به  فلوت ، ولی هي) استسمبل از بين بردن جهالتسالحی که (  ديسکيکبه فرم  گفتند  ها عضیبو ، )خداوند آنرا می نوازدکه 
  و ش خواهد گذاشت لبان خوي بر داشته و بر شما راد، سپس خداوند نزد شما خواهد آمد،فلوت شوييک نم که ه می کمن به شما توصي.  نکرد

را به دست خداوند خود  .خواهد نواخت مخلوقاتبرای  تمام  قی لذت بخشی موسيد ودر شما خواهد دميو ا، منيت  و نداشتن شما   قلب بازبخاطر
شما د، آنگاه ود را از بين ببريخ منيت .دهمة شما به آن نائل شوي می خواهم  من که ست ا زندگی الهي ناي. د کنيتنفس   را او تنها   ودبسپاري

 .د بودي آزادی خواهد، شما خوِدزادی باشياحتياجی نداريد که در جستجوی آچ هي

  
 

 شری ساتيا سای بابا      
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و مان گونه هم دوستان  ه از قبل انتخاب شده اند، بهحتی دشمنان اوخويشان، آشنايان و پدر، مادر، همانطوريکه هر فردی در تاريخ تولدش، 
 زيادی با توانيم به آسانی بگوئيم که عدةپس می . ها و گرايش های او هستندان عادات، باورها، قبول  که آنه انداو از قبل انتخاب شدخويشان ذهنی 

 چه ذهنی و د خانواده،احال هر کدام از اين افر. می شوند دنيا می آيند و عدة ديگر در خانواده های کم جمعيت متولده بعيتی مهای پر جخانواده 
های ذهنی و يا جسمی باز باعث تولد خويشان  احساسی آن شخص  هر کدام از اين افراد، چه فاميل .پيدا می کننديا جسمی، با تولد او برايش تولد 

لعمل اهمان عادات و عکس ندان احساسی او هم متولد شده اند و خويشاوشماری هم هستند، به اين صورت که با تولد اسم و فرم، خويشاوندان بي
باز  يعنی يکي از افکاری که ظر بگيريم که يکی از خويشان ذهنیبرای مثال اگر در ن. ی و جسمی اش می باشندهای او در مقابل خويشاوندان ذهن

خويشان احساسی او   آن انگيزه ها،انگيزه های مختلفی را نمايان کندمی تواند در احساسات او  غلط زاده شده است همان قبول های بر اساسهم 
  آنان چه هستند؟. مانطور با خويشان روحی خود نيز به دنيا آمده است بر اين، آن فرد ه اضافه. هستند

 

پس فردی که  .و همانطور افراد و چيزهائيکه برای او مانع درست خواهند کرد  چيزهائی و يا اشخاصی که در طول سفر او به او کمک خواهند کرد
  :می آورد  با خود  چه خوب و يا بددر قالب شکل و فرم متولد و يا ظاهر می شود، چهار سلسلة ايل و تبار،

  

 .هستند ذهنی ، باورها ، گرايش ها، و عادات، اينهارت قبول هابه صو. ١ 

 . هستندجسمی به صورت پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، دشمن، غيره وغيره، اينها. ٢

   اينها غيره،و  غيره ،، حساس بودن، شجاعت داشتن، تنفر داشتن، عشق ورزيدن  و وحشتصورت ترسه ب. ٣

 .هستند احساسی     

 ، مالقات با اشخاصی که برای او کمک هستند مانند گوروادیی فهم اين زندگی، تشنگی شديد برای نجات و آز عالقة او به عمق، مو شکافی برا. ٤

  .او هستند روحی ش هایينها قوم و خوي، اروحانیه، و يا مکان های و يا کتاب، رفتن به سخنرانی های اشخاص خود شناخت) معلم(
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احل مختلفی را سپری  و مانند بدن هم بايد مراند چرا که با بدن زاده شده  هستند،و طغيان اين چهار برادر در طول سفر او هميشه در حال تغيير
 احساسات را تشکيل می ج عنصر افکار و ياحال ممکن است بپرسيد چگونه اين پن. ل شده اندهر چهار برادر از پنج عنصر تشکيچرا که . کنند

  دهند؟
مرئی، افکار و احساسات را تشکيل می دهند صورت ناه همان صورت هم پنج عنصر به همانطوريکه همه چيز از عمق می آيد تا اينکه شکفته شود، ب

کم و کم کم  ينکه کم مرئی افکار را تشکيل می دهند تا اصورت ناه ها از عمق بپس عنصر). نشآفري( گيرندصورت مرئی شکل می ه وکم کم ب
چرا که اگر .  پوشيده قرار گرفته اند که من آنرا بهمن می نامميک منفِذادر در اين چهار بر      .مانند نطفه ای در شکم مادرجسم را نمايان کنند 

عنی افکار يعنی چه؟ ي. شوند بزرگتر میشوند، بزرگتر و  انطوريکه به طرف پائين سرازير میاين چهار برادر را به طرف دنيا بلغزانيم و بغلطانيم، هم
حال ممکن است بپرسيد . اين الگوئی هست برای هر کدام از چهار برادر. در بينهايت بشودربِ شوند، مانند اينکه هر فکری، ض می بيشتر و بيشتر

ه صورت های بو بر روی برادران ديگر  شود ر میتبلکه  تشنه شود،  گويم، آن زيادتر نمیمی شود؟ در جواب مي روح چه؟ آيا او چگونه زياد 
ه ب.   مو شکافی کنيد و او را از هم بدريد و يا بازش کنيد، آزاد شدن را مشاهده خواهيد کرد      حال اگر بهمن را .آورد مختلفی فشار زيادی می

  :، چون آنها باعث سه چيز می شوند.موثر استهای ما ليل است که متدن دهمي
  
  . و اتصال به حقيقتگسترش ضمير آگاهی .۱
  تعليم در اينکه چگونه با قوم و خويشان در صلح زندگی کنيم و چگونه با مهربانی و با نشان ندادن عالقه به آنها، .٢

 .شان در خانه مان باقی نماندن مشکل کنيم تا اينکه جائی برايهمزيستی را برايشا    
  .د که برادران در آن، بزرگی خود را از دست می دهندشوسترش ضمير آگاهی ما به اندازه ای می يا اينکه گ .٣
  

متد های داده شده باعث می شوند که برادران ديگر در راس قرار نگيرند و تا اندازة زيادی وجودشان احساس نشود، در آن موقع جانشين برادران، 

انتها، جاودان و  از آزاد، سبکتر از سبکباالن، بی او آزاد تر. واقعی قرار دارد "خود" ن چهار برادر،حال در پس آ . آزادی و صلح و صفا خواهد بود

   .ابديست
  

با شناخت برادران، چه آنان که در گروه جسمی باشند، چه ذهنی، احساسی و يا روحی، ما با خود فانی آشنائی  بيشتری پيدا می کنيم و با اين 
 به وضوح ببينيم و قوم های ديدنی را ناديده بگيريم و در اين         است" خود"آشنائی، آگاهی و درک می توانيم آن حقيقت نا ديده را که همان 

  .رهائی، آزاد شويم
                                   

  
  

   ساتيام
١-٣١- ٢٠٠٨  
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    خود را درک کنيد تا صلح و آرامش بدست آوريدذات الهی              
  " سای باباساتيا باگوان شری"                

 

 

  

  

  صفر استالت رامش، ارزش تحصيآ عشق و قت، تقوی،بدون  پاية حقي          

  صفر است اعمال شما  رامش، ارزش و حرمت تمامآ عشق و قت، تقوی،بدون  پاية حقي          

  صفر است ت شغل موقعيرامش، بهره مندی ازآعشق و   تقوی،قت،بدون  پاية حقي         

  صفر است ک شمارامش، نتيجة همه اعمال نيآعشق و  قت، تقوی،ة حقيبدون  پاي   
 
  

  )شعر تالگو(     

  

 ۲۰۰۵ نوامبر ۲۳    سالگی او ۸۰ا سای بابا در جشن سخنرانی شری ساتي
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ابرها جلوی  خورشيد و ماه که  وقتی  ماننددرست . خورده ايدب فري تانخواسته هاي لة تودة ابرهایبوسي  شما شما پاک و مقدس است، ولیقلب
  .م خود را ببينيقتمان حقي خواسته هاينيز نمی توانيم به دليل ما شوند، نها را بپوشانند ديده نمیآ

  .گذرد گر می ديبچه گانه با کودکان  های در بازیکودکیدوران 

  .گذرد  ورزش میعشق به جوانی در 

  ..غرق استثروت مال و  گردآوریدر  ،انسالمي

نمانده  باقیخداوند   بر روی       کردنی برای تعمق  وقتديگرو سپری شده است  های دنيویخواسته با طمع به عمر،  رسد و ضعف پيری  فرا می
 .بيهوده تلف شده است گرفتار شدهقا در دام کارما عمي انسان که  پر ارزشتجلی بدينسان .است

 )گوال تشعر(    

  

 ازم  بهره مند بودن رغ عليک می شود، او عمر نزدي پايانکه هنگامی .افتدمی ) وهم  (ا می کند  و آنوقت در دام مايفتخار جوانی اش  ابه انسان
 مانند . دنانسان  مراحل مختلفی از زندگی را می گذرا. مان می شود پشياورده استدست نيخوشی ها از اينکه آرامش ذهنی بتمام راحتی ها و 
نکه سعی کند خلقت را ی ايه جا بانسان . امده استبوجود ني هيچ  تحولی در او  ولی  هنوز با باال رفتن سن و پيریان سالیميکودکی، جوانی، 

. ست آفرينش  نيچ اشکالی درهي. عوض کنيمد خود  را می بينيم که  ديفقط زمانی قت را ما حقي.  را عوض کند و بينش خود د بايد ديعوض کند
  . فتداخداوند می تواند اتفاق بيالهی   زی با خواستهر چي  آفرينشنايدر . ر دهدمی تواند آنرا تغييچ کس ن هيآفرينش  خداوند کامل است و

در هيچ د  نبايولی انسان. لذت ببرد مايشنامه ها ندر و خواندن از بازی او می تواند داده شده است،  نيروی جسمی به انسان موهبتکه يتا مادام
 د که خانم شما می دانيهمگی. رديقرار می گرات خاصی نيز در معرض تغييکی جسم فيزيهمانطور که سن باال می رود، . اده روی کندفعاليتی زي

 او  بهدر ميان گذاشت من  مورد را با ن ايوقتی که او . می کردری با او همکاری ندر سن پيبوالکشمی چه خوانندة بزرگی بود ولی صدای او سو
 .شرايط کنونی اوستل دلي ينش استفاده کرده است و از صداياحد اد از يگفتم که او ز

می  هتان تکيکی به جسم فيزي چرا که و اضطراب  رنج می کشيد از آشفتگی شما  . تغيير پيدا می کند شما با گذشت زمان بينائیصدا و قدرت 
د او باي. بخاطر عاداتش تباه می کندانسان زندگی اش را . است" خود" که همان آنچه که تغيير ناپذير و ابديست تکيه کنيدبه جای اينکه  به  د،کني

 آن اگر. دهيدميت شيدن اه نفس کبه اندازة " خود"آن به  .دبه خورد و خوراک  ندهيادی اهميت زي. داشته باشد  رانه ایزکاراندگی پرهييک  ز
 .شدد  روبرو خواهيشماری  بيبا مشکالترا نا ديده بگيريد، شما در زندگی  " خود"

مسلمانان  . صدا می کنند  مختلف نامهایبا تلف را مخمردم مذاهب . پذير و ابدیی است تغيير نااصل که  منسوب شده  است"سات"به ت الهي

خداوند دو، لمان باشد و خواه هنخواه انسان مس.  می دانند    خود گاهناهپيگانه عنوان ه آنها خداوند را ب. ندستايمی " و اکبرهللا ا"گفتن خداوند را با 

سطح  خداوند غوطه ور شويد نه در عمِقدر . بشناسمخدا را  خواهم میبگوئيد که من قاطعيت هر چه تمامتر با د شما باي. تنها پناهگاه همه است
بی وفا شده  انسان ن روزهاصرف تعمق بر روی راما کنيد ولی اي، ديگر بايد تمام وقت خود را ا راما را به عنوان خدا قبول کرديدزمانيکه شم .دنيا

 د، نه باشش بر آورده نشد خواسته هاي اگربعد  روز ولیدش می کناو را ستاي راما  با ذکِر ناِمدارد ومي  ها را در محرابش نگراما ک روز عکس  ي.است
  .می کند راماعکس را جايگزين کريشنا عکس  او
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  را )Om Namah Shivaya(        " م نما شيواياا" ادت می کرد و نام مقدسرا هر روز عبوا  ، شي)خدای هندو(وا  شيمريدانکی از يروزگاری، 
 و عکس راما را در محراب وا را کنار گذاشتشيعکس ن او نکرده است، بنابرايتوجهی به او شيوا  او احساس کرد که  ولی بعد از مدتی. می کرد ذکر

  هم را  عکس راما  او .  او بی قرار شد همچنان بر آورده نشدند وشسته هاياو خ ولی کمی احساس آرامش کندو توانست ادر آغاز . رار دادقخود 
 احساس بعد از مدتی . کردرا ذکر می " شناگوپاال کري"اسم الهی  او پيوسته . کردشنابه عبادت کردن کرية معلمش شروع کنار گذاشت و طبق توصي

  . انجام نداده استشنا هم  برای او کاریي که حتی کرکرد

آن ة طبق توصي. را عبادت کنی" ویِد"ست؟ بهتراست که  راما و کريشنا چي کردن دة عبادتي فا پرسيد که  و نزد او آمد زن يکی از پيروان روزی
  عطربویتوجه شد که مکرد   عبادت میرا" ِدوی"همانطور که .  کرد در محرابش گذاشت و شروع به عبادت کردن او راوی، او عکسی از ِدخانم

چون که آن عکسها را از آنجا بر دارد م گرفت ياو تصم بنابراين ،کشيده می شود که کنار گذاشته بود آدمهای روحانیرف عکس های به طدها عو
ه خودش را ببالفاصله مادر الهی،  . لذت ببرندآن رايحة  که ازچ حقی ندارندديگر هيروحانيان و مادر الهی است  فقط برای عودها  کرد که آن میفکر

فردا که تو ست ی اضمانتچه  شنا، با کريسپسو وا را برای چند روزی عبادت کردی بعد آنرا با راما عوض کردی ، تو شيابله ای :او ظاهر کرد و گفت
" حقيقت"در د شما باي.  کنيدتمرکز فرم ک اسم و يکس بر روی يتا آخرين نفَد شما باي. نيستپرستش واقعی ن ؟  ايياندازیبه دور نعکس مرا هم 

   .يد کردخواهزندگی  واقعاشما  ه فقط آنموقع است ک،دکني پر ت مقدسا احساسقلب خود را با . نشويد آشفتههر مشکلی بازندگی کنيد که 

بگذاريد . منحرف نکنيدگر ديیک اسم به اسمذهن خود را از ي. گز اسم خدا را فراموش نکنيد هردکه در زندگی پيشرفت کنيد اگر شما می خواهي
که شما ی ئها خواسته به دليل ذهن . آزادی انسان است هم سبب اسارت و هم سبب ذهن .ک فرم باشدهن شما متمرکز بر روی يک اسم و يذ

 انجام فقط کارهای خيريه. داريدبر دست يابيد که از خواسته های خود  دست می آرامش به زمانی شما گرم آن هستيد نوسان دارد، بنابراين سر
   به خواسته ها و.بدست آوريدآرامش و شادی  بسپاريد تاخود را به خداوند انه بينی، يگ با خودرهائی و.   نمی کند قصدي شما را ت اصالتدادن، 

 .خواهد شد زندگی شما ة چرخانند،"خود" آنگاه کنيد،توجه ن تانافکار

.  بدانيداساس زندگی خود پايه و قت را حقي. ست حقيقت نيرزندگی کردن دهيچ عملی باالتر از . به شما داده  شده  استقت و عشق  حقياصول 
تان   شما در تمام امور زندگیداشته باشيد  عشق وقتی که شما .تجلی می شودماست که عشق در شما  فقط آن وقت ادامه دهيد،يزکاری را رهپراه 

 وابستگی و تعلق هيچ  بدونه نه تولدی و نه مرگی دارد وکد آن هستيشما . رود  نيستيد مي   سرانجام از بين ی که شما بدن .بودموفق خواهيد 
  . بود خواهيد  خواسته هاوها  تمام نگرانی ازد آزا کنيد به جاودانگی دست يافته ايد ورا درک هويت اصلی خود  شما کهزمانی . است

من مطلقا .  هستميک  مثال زنده ایاين مورد خودم در ن  م باشد؟خواسته ایانی و بدون  نگرآيا کسی هست که  بپرسيد که شما ممکن است 
نيوی دچيزهای  از من اما. بدهم  شما بهرا  که  شما  از من بخواهيد چه هرمی توانم من . همه چيز دردست من است. ای ندارمخواسته گونه هيچ 

  .  باشيد که ابديستچيزی آن خواهان .  زودگذر و فانی هستند،مانند ابرهای گذرانآنها . نخواهيد

من . که در همه حضور داردهمان حقيقتی هستم من . در همه حضور دارنداصل اين دو . قت و عشق پايه ريزی شده استحقي  دو اصِلتمام دنيا بر
  .را تجربه کنيداين دو   نمی کنيد کهسعیولی شما همه چيز است  گيرندةدر برحقيقت و عشق . مه حضور دارده در ههمان عشقی هستم ک

فقط الهيت . موقتيست دنيوی د در آن قدرت  بمانيد؟ قدرِتته باشيد، ولی تا چه مدت می توانيبه مقام باالئی اشتغال داشامروز ن است ممک شما 
ممکن شما . فراموش نکنيدرا  ه تجربه کرده ايدگز اصل حقيقتی کهر. گز از آن منحرف نشويد هره حقيقت را انتخاب کرده ايدراکه شما . ابديست
 که شما را به ، آنگرداِبو عشق  رود استحقيقت .  هرگز فراموش نکنيدحقيقت و عشق را ولی را در زندگی فراموش کنيدگری  چيز دياست هر

لياقت قت و عشق انسان بدون حقي. اين وظيفة يک انسان است بايد نگهداری و حفاظت شود،  که استای گنجينه حقيقت و عشق . برد می  عمق
  .نسان ناميده شوداکه را ندارد  اين
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اهتان هر کسی که سر ر. کنيدآنرا با همه تقسيم . کنيد و دوستانتان محدود  ن را فقط به خانواده  خود  عشق. مملو از عشق باشد تان زندگیيدبگذار
. راه حقيقت را دنبال کنيد. د عشق آنها باشيدريافت کنندة کنيد و همچنين قسمت ديگرانعشق  خود را با . بدانيدت او را تجلی الهي گيردمی قرار 

همگی  .کنند ي عشق و حقيقت تشويق م زندگی کردن دربه شما را ،های روحانی ���گردهم. دهم حقيقت و عشق را درس مياصولمن هميشه 
عشق قت و يد حقبايا شمنشانة اين است که  به پيام من کردِنبه اينجا و گوش شما آمدن . جا جمع شده ايدندر اي عشقی که به من داريد شما برای

د دهياجازه . آلوده شود دنيوی احساسات عشق شما با که دهيد اجازه ن. کندخيلی خوشحال می ن مرا يفقط ا. دنه تان تمرين کنيدگی روزارا در زن
  .جاری باشدوند ا خدیسوبه پيوسته عشق شما 

 
 گويای و  اسم رادها  او کسی بود که هميشه در فکر کريشنا بود. اين عشقبرای  نشان دادن   مثال ايده آلي است)کريشنا بودعاشِق دلخسته ( دهارا

پايه  يعنی زبان سانسکريتبه  (نرا  ادهارآ دشروع کني" الف" اگر با خوانده می شود، رادها دشروع کني" ر"  اگر شما رادها را  با .بزرگی و تقدس اوست
 انده خو آراده شروع کنيد" الف"و اگر دوباره با ) خوانيد می يعنی جريان پی در پی(دهارا نرا آ  شما شروع کنيد" د"با  اگر او را د، می خواني)و اساس

رادها سمبل . کريشنا بود ی در پی و بی پاياِن پ پرستِشزندگی رادها اساس اصلی اين بدين  معنی  است که  .)که پرستش معنی می دهد(می شود 
 پرستش و فقط بخاطراو . غوطه ور  بود عشق کريشنا  او کامال در .شناخت و بسمی فقط کريشنا را  رادها . د است طبيعت است و کريشنا خداون

بوسيلة همانگونه که  را يد راه عشقبازاديست آ دست آوردنه ب  کسی که مشتاِق. دست يابدزادی آ  به توانستبود که  ک منشايبه   اشجانسپاری
  . دنبال کنده شد نشان داد رادها

خدا . بدانيد وندخداکار خود را کاِر  .ان می رسانمپايبه در اينجا را  ن سخنرانی امايبنابر ،رم وقت شما را بگيهای طوالنی  صحبت  خواهم بامن نمی
که خود را  من ثروت مقدس .ددر خود پرورش دهياسات  الهی را  احسنگونه ي ا خواهم شد زمانی که شما خوشحالار بسيمن . همه جا ببينيدرا در 

 .درامش داشته باشيآ و سالمتی، شادیشماعمری طوالنی همراه با همة دوارم که امي. کنماست به شما عطا می عشق و رحمت 
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  همة تار و پودم،  و اکبرهللاهمة سوز درونم                          توئی ،  و اکبرهللا اتوئی
   و اکبرهللا امان، توئی جانان، توئیتوئی سبحان، توئی رح    

  و اکبرهللاتوئی ر،  ض    توئی شاهد، توئی ناظر، توئی حا

   و اکبرهللاتوئی ساتيام، توئی عيسی، توئی موال، توئی      
   و اکبرهللاتوئی بابا، توئی راما، توئی کريشنا، توئی 

  همة تار و پودم ، و اکبرهللا درونم                       تونی نورهمة   و اکبرهللاتوئی 
   و اکبرهللاتونی  خالق، توئی رازق، توئی مالک،  توئی

   و اکبرهللاتوئی  توئی باور، توئی داور، توی ياور، 
  م، توئی کتابم                            توئی اميدم، توئی پناهملتوئی رسو

             توی ِاالهم  توئی ِاالهم                  ئی ِاالهم، توئی ِاالهمتو                            
  

  �ال اله اال ا
  

  با عشق فراوان،        
   نهي تهم                         
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ی  قولآنبا  نرويد و تاند که با افکاروزبه شما می آم هنر زندگی کردن . است های روزانة زندگیفعاليتت در معنوي کردِن ندگی کردن، ادغام هنر ز
  . کردقولی که اگر با افکارتان نرويد من از شما مواظبت خواهم.  به شما داده استاوند خدکه  برويد

  
هنر زندگی کردن هم  .دهدمی    روشنائی  و می دهد، زندگی می دهد  ، عمق دهدد رنگ می خورشيد در يک اطاق تاريک چيست؟ خورشيفايدة

 در زندگی های ماهای ما و مسئوليت يت  روابط ما، موقع و اصالح کردِن کردن، درستوفق دادن زندگی کردن هنر. همين ها را به ما می دهد
من برای شما شرح می . ند کار را می کاين قعااو می دهد و  زندگیه ما جاِن ب.شود که ما واقعا زندگی کنيمی باعث من در زندگی کهنر. ستني

ا به ذهن  نرويم و ي و افکارمی دهد که با ذهن به ما نشانم که يشماری دار بيمتد ها و ابزارهای ما . عملی استچگونه   هنر زندگی کردندهم که
 د ها داده شده اند؟ اين متاچر. ان ندهيمعکس العمل نش

 سپس توجه نکردِن به    وانجام شودبايد که است زی ين چي اول توجهی داده نشود، اينذهن فردیاين داده شده اند که به  برایو ابزارها ن متدها يا
 شما .ستي بزرگبسيارنکتة ن ي ا،مي می کنفردین هم که با ذيکنبايد ب همان کاری را ؟کرد بايد ا چکاريبا دن  حال.هانی استيذهن کدنيا که يک 

  ؟خورد کنيمبر مسائل مختلف زندگیچگونه با  و مي کنا زندگیين دنيدر ا چگونهما پس  دممکن است بپرسي
هم ا ي دناتاتفاقکه م ينکه درک کنيم به جز ايم بکني می توانیکاره چما جواب اين است که م؟ يحل کنا ر اسیي سجنگ ها و مشکالتما چگونه 

، اعتماد )Stop( ئی از قبيل با افکار نرفتنشن هايتيمد بنابراين ؟ فردی شده استز يره  ني و غوامن، شما، که در ذهن  کيهانی استذهن همان 
)Trust( می پرسيد حال. بردکار  بهانیکين بردن ذهن برای از بي را نيز می توان ما برای ذهن فردی بکار برده ايمکه ، شمشير نامرئی و امثال آن 

  د؟نا کمک کنيبه دند نمی توان ها ن روشي اايآم؟ ين کار را بکنبايد اي  برای چه ما 
  

 پرورش دهند،و آن را  در خود  نو  طرفداری از اي ترس و دلهره  باور و قبول کنند ورای جهان هابدبختی   فردی،اگر افکار که  اين را تصور کنيد
 که  با اين ابزارها و  کسانيموضع. شودمی  بيشتر و بيشتر همد بلکه ئل ندار اثری بر حل مسا چهي نه تنها کهبوجود می آيد  ای منفی ابر تودة 

 دليلبه  موضعی نداشتن، ، هيچ است نداشتنیموضع: واب اين استج؟ کنند نگاه می دنيا  مسائله و آنها چگونه بهستند چيستمتدهای ما آشنا 
ذهن ب و فري را انجام دهيم اين کاريم  بيشتری از ما بتواندتعداچه هر . از بين خواهد رفت با موضع نداشتن ک ذهن کيهانی است و ي ايناينکه 

  .کردرا متوقف و مسائل دنيا ا دنيتوان  آسانتر می نخوريمکيهانی را 
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 خوِدد، روی زمين خود می ايستي با ذهن فردی بر  شما در درجة اول؟  چگونه عمل می کند زندگی کردنهنر ال ممکن است بپرسيد که ح

ن می برد، بلکه  از بي هم هويت شدن  با بدن را نه تنها هنر  زندگی کردن . سپس شما با ذهن کيهانی بر روی زمين خود می ايستيدو  ،کوچک
  . می بردن است را نيز از بي حقيقی  دنيا اينينکهاه باور ب

را که ذهن کيهانی دنيا تمام م، کني  خاطرآرامشو کسب ی مان آزادزمانی که ما خود را وقف .  استمشکل بسيارهضم اين حقيقت که من می دانم 
 خواهيد ديد که هيچ  به من  اعتماد کنيد،لحظه يک برایاست ولی اگر شما بتوانيد   مشکلاراين برای ذهن بسيفهميدن . آزاد کرده ايمنيز است 
 گذاشته و در نتيجه آن زخم یچرا کارگر نبوده است؟  زيرا ما مرهمی موقتی به روی زخم بزرگ و عميق. کارگر نبوده استا کنون گری تديعالج 

  . دنيا بروز می کند نقطة ديگری از در
  

  اين کار .اين را باور کنيد. است غلطباورهای ن بردن ست، از بيباورهای غلط ابردن ن ، از بيغلط استاورهای ن بردن ب از بييست؟ چاره پس چاره چ
  .انجام داد دنيا  خودمان و برای که بتوانبزرگتر از هر کار ديگری است

  

  ساتيام
٢٠٠٦/٧/٧  
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               چگونه حقيقت  را مالقات کردم؟  
 
 
  
 

 
  

  

  

  

ی و روحی  مغز، نا اميدی، خسته شدن بدنی،درد و رنج سختی، معموال يک : چنين می گويدی مالقات با معلمش براانسان  در مورد سفر ساتيام

 اين . و انسان کم کم به دنبال يک قدرتی می رود که اين قدرت می تواند به او کمک کندمو شکاف می کند ، انسان را   جواب نگرفتن سواالتو
ل به خدمت به راز و نياز تبدي و  عشق راز و نياز با خداوند توليد می کندد،شو عث عشق و عاشقی می کشش باباعث کشش به خداوند می شود،

 جاد میفرينش ايآ تشنگی کنجکاوی به رمز زادی و صلح ابدی وآ تشنگی برای  رزوی نزديکی به خداوند تشنگی ايجاد می کند،آ. شود جامعه می
باشند باعث م قلب و بدون خودپرستی  اين راههای اوليه اگر چنانچه از صمي. و خود سپاريست سی خود شنافرينشآ دسترسی به راز  الزمة. کند
روبرو خواهد  معلمدر فرم د  با خداونن راه شخص اه خود شناسی قرار می دهد و در ايکی به خداوند انسان را در رنزدي. دنمی شو  به خداوندکینزدي
ن آ   زندگیزمان،ن آدر  شود چهره به چهره روبرواست " خود"قت نمای حقيقی که همان انعکاس حقيمعلم واقعی و راهسان با روزی که ان. شد

فر وقتی که بچه ها سن ی که در آزچي. د شدقت روبرو خواهبا حقي" نالهامی از نازني"داستان دکان در شخص به کلی عوض خواهد شد و مانند کو
 ، افکار،بر ذهننظاره کننده  است  ده کننده و ک مشاهکشف شد اين بود که حقيقت فقط يدند د و خانم حقيقت را مالقات کربه قله کوه رسيدن

نگاه  سفر خود آشود و  رونی  ظاهر میدر فرم  يک  معلم بي  مشاهده کننده  درونی که زمان آن مسلم  وآشکار شود،وقتي.   و  جسمحواس پنجگانه
  .ددگر غاز میآشناسی 

. م بوددرونیرامش آصلح و من سالها سر گشته و در پي  .استمن آغاز سفر خودشناسی  و   ساتياممعلمم مالقات من با نداستا مانند  درست ن اي

جمعي به   ازن سو،آراز خلقت وپروردگار داشتم و همانند مرغي پريشان از اين سو به   حقيقت،لهاي بيشماري در زمينه هاي مذهبي،ترديدها و سوا
سراغ مي در پي يافتن حقيقت به هر کجا سر مي زدم و .  مي ديدم و مي آموختم،گشتم مي رفتم، مي  ديگری به دياري از ديار وجمعي ديگر 

 بحث و جدال هاي مذهبي ،غرور فراواناوت و  و قضدر همه جا و با همه کس با تعصب .  دروني ام را نمي يافتمگرفتم ولي گمشده و گنجينة
آنچه که مسلم بود  . ولی نمی دانستم چرا س رفتن و پوچي بيشتري هم مي کردمارضا نمي شدم، تازه احساس پ  و عميقأبسياري ميکردم ولي قلبا

 من  رفتنة انگيز.مي کشاند  ت خود غرق بودم اما شوق يافتن يار مرا به سوي خودالدر سوا. ي من نبودند رفتن و جستجومانع  اينهااين بود که

که داستان پادشاه و وقت هر .  او را مي جستم و مي خواستمديارو من همچنان من مي رساند مشام  به  بو را آن،نسيم عشق.  بودياربوي همان 

هميشه متحير بودم که عمأل  معلم معنوی و يا طبيب روحی  با اينحال می خواندم خيلی برايم جالب و شگفت انگيز بود ولی        کنيزک مولوی را
ظواهرش خسته در آن زمان من  ديگر از باال و پائين رفتنهای اين دنيا و .  تعمق می کردمروی اين موضوع  مکرراو معرفی شد او  به پادشاه چگونه

 متوجه شدم که ديگر ها را هم ديده بودم و يکباره  بودم، بديرا ديده ها خوبي. که  مرا از صميم قلب خوشحال کند ديگر چيزی نبودشده بودم و
 نمی دانستم، حتی  اطرافيانم فکر می کردند که    و دليلش را همداشتم احساس بی عالقگی به اين دنيا  .ن دنيا ندارمدانی در ايخواسته های چن

  .دا کرده امپي افسردگی  روحی من 

يزها خالی شود نگونه چحسد و اي،  خود خواهی و کينه، منيت ذهن بايد از غرور و ،برای دست يافتن به عشق الهی  بودم که هد ها خوانداستاندر 
ز بدو تولد تا به امروز در ذهن  که ا چگونه ممکن است تمام باورهائیالهی، ولی چگونه؟ با خود می گفتمباشد برای عشق و آگاهی تا بتواند مجرائی 

الها بيرون بيايم، ولی و خياز آن شهر خواب ،  ولی چگونه؟ بايد با شترم باشم بايد مجنون می گفت  داستان م؟کنريشه کن  نقش بسته اند را من
، "يک"برای ليلی باشد، همان  بايدهمه چيزم  وگان خداوند، ولی چگونه؟چ در شومی  و گوي بايد حتی شترم را  نيز بعد از مدتی رها کنمچگونه؟
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چگونه می  می شود ولی من  از درون معرفیواقعیطبيب  می گفت  داستانبا بوی خاک ليلی بتوانم او را پيدا کنم، ولی چگونه؟بايد ولی چگونه؟ 
 عمل کرد آنها  را نمی   ولی جزئيات و چگونهيم خيلی جالب بودندها  بران داستان طبيبی است  واقعي؟ ايتوانم تشخيص دهم که آن طبيب، 

  .فهميدم

 تشنگی ،دشناسیی گوناگون در خوتب مختلف و خواندن کتابهای متعدد در زمينة راز آفرينش، راز خلقت، زندگی پس از مرگ و کتابهارفتن به مکا
از  بگردم، ولی بعدا  ممدنبال معل می کردم بايد جسما و ذهنأ به   فکر .رفع تشنگی من پيدا نمی شد  راه مستقيمی برای  ولیمرا بيشتر می کرد

بود که اين با خداوند ازها در خلوِت دلم ت کردم متوجه شدم که همان استغاثه ها و راز  و ني را درياف"نازنين" کتاب  ميالدی۲۰۰۲آگوست اينکه در 
اين کتاب مملو از . که اثريست پر ارزش از ساتيام توسط يکي از دوستانم به دستم رسيد" نازنين"کتاب  در آن زمان. کتاب را بر سر راه من قرار داد

مطالب . ست او همچنين چگونگی آشنائی اش با او "شري ساتيا ساي بابا" ،ساتيام ترين سخنان و سرگذشت زندگي معلِم با ارزشترين و دلنشين

که  آن عشقی را.  مرا  دگرگون کردرا تکان داد و م  در مورد حقيقت و عشق و عشق ورزيدن، بطور عجيبي قلب"سای بابا"اين کتاب  و درسهای 

 يک  قدرت عظيم پس از خواندن اين کتاب .دمکراحساس بار در قلبم   با خواندن اين کتاب برای اولين  نکرده بودم هرگز برای خداوند حسقبأل

مرا از کسي که قادر است  م،ه اهای سال در جستجويش بودسالکه  کسی،  نويسندة اين کتاب واداشت برای پيدا کردندرونی مرا به جستجو

  .دهدنجات   اين جنگل مهيب دنيا در سرگرداني و سرگشتگي 

 ساتيام تصادفأ توسط يکي از دوستانم که دوست ٢٠٠٣ را در سپتامبر سال  ساتيام سر انجامست،جوينده يابنده اديم گفته شده همانطور که از ق

 تلفني ما حدود دو  اولين مکالمة. او تماس گرفتماضطراب و هيجان بسياري باشعف و در عين حال با بالفاصله با شوق و . پيدا کردم  تلفنیهم بود

پس از  مساتيا. رنده بودندو بدلنشين ساده، حرفهايش بسيار  . ما سالهاست يکديگر را مي شناسيمآنگونه به نظر مي رسيد که. ساعت طول کشيد

چه ! هآ . و من دعوت او را بالدرنگ پذيرفتم دعوت کرد۲۰۰۳ در بيست و سوم نوامبر "ساي بابا" براي شرکت در مراسم روحاني تولد  مرادو ماه

  .ه وقوع پيوستروياي ديرينه اي که ب

 او چنين ؟ن ببرمبي م را ازتمني داشته باشم و چگونه غرور وم  به خداوند را ون بود که من چگونه عشق مدا ايساتياماولين سوالم از  ،ات مالق آندر

وهام خالی پاک و از ا  راو  تذهِن ،نور خود را با نور درون آشنا کن تا آن .نور دورن محو می کند که همان نور الهی استجهالت را فقط : پاسخ داد
حضور خداوند را هميشه خود را با درون آشنا کنيم، اين وقتی عملی است که  . می برد و هم موانع را بوجود می آوردذهن هم موانع را از بين  . کند

  .که هستيمما واقعا  و درک کنيم که يم احساس کن مان در قلبزانهدر تمام امور کارهای رو

 در مورد  حتیيد، اوت نکن در مورد هيچکس قضيد ونيگران بب در دي،خداوند را بدون قضاوت. دمی بينا  شما رخداوند فقط قلب: گفت يامسات

معلم واقعی کسي است که حرفهاي او به دل می نشيند و  قلب را با حرفهاي خود  شکوفا می کند و شادی :  می گويد هميشه ساتيام . انخودت

 کرده به خود مشغول مرا ذهنسالهای سال ی که سواالتبسياری از  ،در اين مالقات .در آن سفر بود  ساتيام اعتماد من به اين محِک.....می دهد

 ش بسته بودند از صفحة در ذهنم نقعمریکه شک و ترديدهائي   الهی او  جواب داده شدند و در پرتو نورساتيام بودند با قدرت حقيقت و کالم  

  . ذهنم محو شدند

 است که او را می شناسم و  سال های سالاين بود  مانند . بر دلم می نشسترنده بمانند خنجری می کرد بسيار نافذ و قدرت حقيقتی که او بيان 
. و عشق خاصی احساس می شددر صدا و نگاهش يک گرمی، انرژی  . قلبم به درستی تمام آنها شهادت می داد. آشنائی دارماو یحرفهاقت حقيبا 

در اين سفر براي نخستين . هر کلمه اش در لوحه قلبم ضبط و حفظ مي شد مي کردند و       اعماق وجودم را گرمسخنانش در پرتو نور حقيقت،

 و قول خداوند به  صد در صداعتماِد عشق، من با آن .را به من عطا کردعشق مقدسش  ، در آن مالقاتساتيام .يدمچش عشق به حقيقت را مزة بار 

 که هنوز از سفر بر نگشته وب حقيقت  او شده بودم مجذچنان آن. باز گشتمبه شهرم  " درستی آن به تو  ثابت شودکن تااعتماد " سر لوحه ای که 

من در زمينة خود شناسي  غاز تجربه هاي روحاني و گسترشآ  ساتيامگفتگوها و مالقات هاي بعدي من با.  گردمبربه پيش او  ه باردومی خواستم  

که از بدو تولد در اين دنيا آموخته بودم را در راه حقيقت و عشق به خداوند  باورها و دروغ هائيکم کم الهی او توانستم نسخة و   عظيمبا عشق . بود

 در قلب من نهاد عشقيست که من درمورد آن فقط در داستانها خوانده بودم، عشق ليلی و مجنون، شيرين و فرهاد و ساتيامعشقی که . قمار کنم

   .ه به دنبالش بودم و حال  با چنان عشقی هم نفس و همنشين هستمعشقی که هميش. غيره
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  .. .. .حضرت عشق،  آن ساتيام، آن حقيقت، آن معلمم  و اين بود پله پله تا مالقات با

  

   دلم، عزيِزساتياِم

قيقت  و بهار آزادی زندگی ام را  در آغوش حعشق،  تبريک می گويم و  تولِدبه تو اين عيد سعيد باستانی را بی انتهايم با احترام و قدردانی و عشق 
  . تو  و  عشق عظيم  تو  جشن می گيرم

 
 
 

   گوپيه  ساتيام
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لکه بايد باورش کنيم و به اين حقيقت م ب کنييم و يا ابرازست که فقط آنرا بشنواين کافی نيولی .  کالم استاين لب. ما الهيت هستيم
حقيقت  در هر مرحله ای از زندگی، هنوزبشر . منه  به يک زندگی دروغين ادامه می دهيم وگرقت زندگی کنيمتقاعد باشيم و در اين حقي

قع پشت سر شما د در آن مويقتی که شما در جاده ای قدم می زنيد و خورشو. ستآگاه ني" خود"را بيان نمی کند، چرا که او از حقيقت 
مل، شما بيشتر و  خود توجه کنيد، با اين عاگر برای مدتی طوالنی به روی ساية .تان خواهد افتاداست، در آنصورت ساية شما  در جلوي

هر ن برايبنا.  شدان نمیدر اينجا بايد بدانيد که اگر بخاطر وجود شما نبود سايه هر گز نماي. ه هستيدد کرد که شما سايبيشتر باور خواهي
ه اش  نگاه تاده و به سايس نه به آن که ايمتوجه کرده ايه مان ما به سايم، زمانی که ما فکر می کنيم که انسان هستيم و يا بدنمان هستي

 خود د چهرةپس برای جلوگيری کردن از اين اشتباِه هم هويت شدن با سايه، که همان هم هويت شدن با بدن و ذهن  است، باي. می کند
 قابل جهرد و در نتي می گي   قرارعتا در پشت تان سايه  طبيد،می گرديد بر وقتی که شما به طرف خورشي. مطرف خورشيد برگردانيرا به 

   .ت نخواهد بودروي
 کنيد ن نور تعمقن روی آبنابراي. انند  نور الهی درون استد که در مثال باال ذکر شده است، همدر اينجا  بايد گفته شود که  آن نورخورشي

 خداا من جزئی از تقاد داشتن به اينکه من خدا هستم و يشه و اعاين انديبا زندگی کردن  با . ذهن است ة آن  که همان بدن ونه روی ساي
 چون ؟ چرا. دد که شما چيز ديگری نمی توانيد باشي، بدانينکه خداوند همه جا حضور داردبا علم به اي.  آگاهی خود را گسترش دهيدهستم

ر غيگر با اين گسترش، ديد؟ نيد به جز او باشيگری می تواچه چيز دين درک، با ايز است و همه جا حاضر است پس شما خداوند همه  چي
قت بنابراين زمانی که ما به روی اين حقي. باورهای غلط و قديمی به سراغتان بيايد و يا هر گز از منبع  خويش جدا شويدممکن است که 

  .ستنينات مختلف و عبادتهای گوناگون   پيمودن راهی نيست، چرا که با اين آگاهی ديگر نيازی به تمرياج به  ديگر احتيمنيتعمق ک
  
، جز دروغ و خرافات و قتکه گفته ايم تا قبل از درک اين حقي ييزهايم و تمام چکه شنيده اي ی، تمام چيزهايمن  باز تکرار می کنم 

 به جای ر مان  خنثی کند وتکرار شود تا اينکه اثرات غلط را  در ضمي يل حقيقت بايد مکرران دلس به هميپش نبوده اند، مزخرفاتی بي
قی،  چرا؟ حقياين عشقيست . ين دنيام در قلبمان شکوفا و احساس شود، عشقی مست کننده و  ماورای اآن، هستی الهی و عشقی عظي

  .ن عشقيست برای ا، نام ديگري"خود"برای اينکه آگاهی به 
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  در آغوش کشيدن شان  را مشاهده می شان را به يکديگر و اشتياِق برای مثال، درعشق دنيوی بين مرد و زن هميشه آرزوی نزديکی

نکه بتوانند  توانشان باشد انجام می دهند تا ايار دشوار است و هر کاری را که در در اين مرحله تحمل جدائی اين دو از همديگر بسي.  مکني
شان  با معشوقشان هم هنوز ک بودِن جسم  به خرمن وجودشان می زند حتی نزدين عشق،  آتشوقتی که اي. رندگر قرار بگير يکديادر کن

د که در معشوق خود  حل شوند تا ن عشق، آرزو می کنن ايردر گمی بوجود می آورد  و در نهايِتن جدائی، کالفگی و ساي. کافی نيست
با رسيده شدن و پخته شدن يک فرد، عشق ). ای متجلیدني(است داستاِن عشق بازی خداوند ن اي. س کنندگانگی با او را احسااينکه ي

به خداوند ن دو شخص، عشق در اينجا همانند عشق بي.  می شود     تبديل به عشق مابين انسان و خداوندن انسان و انسان مابي
گانگی با معشوق خود را می کند، که همان تکامل در ه انسان آرزوی ي شود کن میچنان آتشي) ه به طرف خورشيدرداندن چهره از سايبرگ(

ق می شود، که همان حل رد که باعث شکوفا شدن اين خواستة عميشدت می گين آتش به قدری رفته رفته شعله اي. خود شناسی است
  .شدن در خداوند است

دن اين عشق  و آرزوی رسي. را امن و امان به مقصد برساندنکه شما ا ايشود، هرگز متوقف نخواهد شد، تن رقص الهی شروع زمانيکه  که اي
ر اين حقيقت متوجه می شويم که  حقيقت را جشن می گيريم و دبا اين نابود شدن، تولِد. ا در آتش نابودی می سوزاندبه معشوق، شما ر

  .ه استش نبود بي ای و آنچه که ما آنرا زندگی می ناميديم بازیمگز متولد نشده ايهر
نه فصلی، نه آغازی، و نه پايانی دارد و تا موقعيکه اين درک نشود، لی، نه دلي" خود"هست و آن " خود"خود  ن است که عصارة  مطلب اي

در خداوند خوب . خواهند بود که باعث شوند تصور کنيم که بايد آنها را از بين ببريممان هميشه قضاوت ها هست، هميشه موانع خيالی براي
يت به شناسائی دنيا می دهند و خيلی به ندرت مردم اهم ست که اکثرآيا مسخره ني .آن فقط هست. ت بلکه آن فقط هستسد نيو ب

  . ت بدهداهمي" خود" می بينيد که به شناسائی       شخصی را
  

   . نيز  چاپ شده است٢٠٠٧در نشريه قبلی ماه دسامبر  قسمت باال
  

ه  ب.، من هستم من،در بند ا و يچه من بدانم که آزاد هستم با ارزش است،   خيلیکند و آن خيلیمی  شروع فقط يک جمله است که همه چيز را
ما که که بفهميم  بايدما چرا .  آن هستيمهستيم را عوض نمی کند، ما هنوزکه ما  چيزیچه ندانيم ، ما که هستيم و ما بدانيم که عبارت ديگر، چه 

موجود الهی هستيد را عوض نمی آن شما واقعيت اينکه ،  درکناي. ببريماستفاده   می توانيم از چنين درکیيم زنده هستتاهنوز چون  هستيم؟
در   .در پيش گيريم قضاوت ها را از دست بدهيم و يک سری قضاوت های ديگر را اين نيست که يک سری از" تيققح"زندگی کردن در حال، . کند

  .همين و بس، است  هر گونه قضاوت از دست دادِن ، زندگی کردن" حقيقت"

  

 او نگفت مرا عبادت کن،  من گوش کن،او نگفت به ندای درون. "ود گوش کن خبه ندای درون" او گفت ،مديدرا " بابا"م خود لاولين باری که من مع
 و در بالفاصله حقيقت را به من گفتاو د، کر "خود " او بالفاصله مرا متوجة".  خود گوش کن درونه ندایب"دنبال کن، او گفت همه جا گفت مرا او ن

  .بوجود آمدگسترش نتيجه 
  

ولی برای اينکه درد . هستيد،  هستيدآنچه کهشما هستيد، چون شما آنچه که در نه .  حل شويد"حقيقت" شما بايد در اينکه درد متوقف شودبرای 
گفت  و در آنجا وقتی که عيسی روی صليب بود مانند . وق يکی شويدی اينکه حل شويد  بايد با معشو برا شود آغازمتوقف شود، حل شدن بايد 

 اين مراحل را ئن هستم که همهمکه من مط(را گذرانديم "  خدمتکار خداوند هستممن "    بنابراين بعد از اينکه ما مرحلة". ميکی هستيمن و پدر "
من پسر " مرحلة بعد که و شهروند خوبی بوده ايم، کرده ايم، کمک بوده ايم، به معنی اينکه به جامعه خدمت) يمه اگر نه اينجا نبود گذرانده ايم و
و بدين ترتيب  ی کنيدم بلکه با رحمت پدر زندگی کنيد، تان زندگی نمیحقوقبه  اتکای ا اينکه شما ديگر ب برایچرا؟. دسفرا می ر" خداوند هستم
 اين زمانی اتفاق می  ."کی هستيممن و پدر ي"م بگذريد و بگوئيد که  از آن مرحله هانجام شما بايدولی سر.  خداوند نزديکتر می شودرابطة شما با

 .، حقيقت را قبول کنيم و به جای دروغشويمحقيقت شناور که ما واقعا درافتد 
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 از خودش یماهيتحيات و   هيچ،سايه. بدانيماست  افتاده بر روی زمين که  که ما خود را ساية محدودمانوقتی آن زا آغاز می شود؟  یِک از دروغ
  . باعث ايجاد سايه می شودکه ايستاده استوجودی آن  ،ندارد

  
وقتی .  ظلم و ستم ما و نه خوب ما  خالق نه ا، کارهای شريف ما نه حصيالت ما، تنه  دانش ما،نه  .حقيقتآن نوِر  ،است" حقيقت" ما عاليت روزانةف

حقيقت  تا اينکه واحد تعمق  و تمرکز کنيدديد  بگيريد و روی آن با  در دستگنجينه ایرا به عنوان آن.  آنرا  از دست ندهيددديشنيحقيقت را که  
  .  تعليمات لبريز شده استاز  که يده می کند ذهنی استحقيقت ساده است، آنچه که آنرا پيچ .تجلی شودمدر شما 

  .هستيد" حقيقت "،نهايتا  خود شما 
  

  ماساتي
۲۰۰۳/۰۱/۱۰  
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  ئی با سکوتآشنا

  

ستيم، آن موجود بيکران و بی حد و مرز هستيم، زندگی آن نور تابان ه ندهيم که ما ذرانيم، اگر تشخيصگکه ما زندگی روزانة خود را می همانطور 
بگذرانيم تا با سکوت آشنا خاموشی مان را در که روزانه قسمتی از وقت دارد بسياریبنابراين  اهميت . مان مانند جنگلی ترسناک خواهد بودبراي

 ما که هستيم وبه اينکه  نوقت است که  می توانيم  با آگاه بودِنآ،  شويمهمنشين سکوت و ما کند  گفتگو تواند با ماسکوت بشويم، تا اينکه آن 
متولد شده ايم  اين است صورت انسان ه بما اينکه حق مسلم هر انسان است و در واقع دليل اين يم، روزانه مان بروهای بدنبال کار کجاست سکوت

  براز دست می دهند و  اين فرصت را  انسانهاشتِرمتاسفانه بي. را از حقيقت تشخيص دهيم و روی زمين حقيقت بايستيم دروغکه ما قادر هستيم 
می  ديگران گوش افکار خود و  افکارها بهآن. تکيه می کنند) اين ذهن و بدن محدود (ستندني لیومی کنند هستند روی باورهای دروغينی که تصور 

  .سر می برنده  در بدبختی و کشمکش بی راعمردر نتيجه  دهند و

 صادق، ، با آن سکوت. ان را پرستش کنيدت درون" خود" خود را  پرستش کنيد، سکوترستش کردن به دست می آوريد، په برای کرا  هر فرصتی
بالش بوده ايد و هر بار دنه ای را که در زندگی های  بسيار بينه  در خود نشستِن مکرر، شما آن گنجوبا در سکوت رفتن .  وفادار باشيد امين و

  .گشته ايد را پيدا خواهيد کردمی  باز  یناراضی و زخم

  

ر با خود می بريد و اگر خالی با خود بياوريد، يک سطِل پبا خود می بريد، اگر يک سطل پر پيالة  خالی بياوريد، يک پيالةدر اين را ه يک اگر شما 
  اگر . آوريم میاندازة ظرفيست که ما با خودمان  دهنده نيست بلکه تقصيِر تقصيِر. با خود می بريدرا  پر قدح با خود بياوريد، يک  خالیقدحيک 

  .وندش تلف هودهبيافکارتان بوسيلة   که نگذاريد اجازه دهيد که اندازة ظرفتان بيکران باشد واين حرفها به دل شما می نشيند
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يک مادر من  ِنعنواای  لحظه    برای چندموقع که در طول روز هر . مانيمب " بودن"در شدن،  جایه بايد سعی کنيم که بهر کدام از ما  روزانه 
 بدانيد وی بنشينيد عنوان ها را رها کنيد، در خاموشبه ذهنتان آمد، همة  آن هستم هستم، من يک خواهر هستم، من يک برادر هستم، من اين و يا

اينجاست  چيست؟  اين کمال پس.هستيدکامل تمام و نيز همچنان تمام اين عنوانها  کامل بوده ايد و بعد ازو تمام اين عنوانها شما که قبل از تمام 
 . می شودآغازدر درون شما  تحقيق و جستجو ، طلب و سکوت شماباکه 

، گردانندة  کامل اينچنيناست ولیديدنی نا که  چيز آن از خود بپرسيد  مثالق کنيد،آنها تعماينها چيزهای کوچکی هستند که می توانيد روی 
 و در مدار در فضا تارگانی که س است،  شدهگان در آسمان ستارقرار گرفتن ه باعثکباشيد به دنبال آن چيزی و يا اينکه  ؟ کجاستهاست چيزهمة

  .چرخشندبه خودی خود در زمين 

در آن عمق . برود به عمق وجود دست و پا بزند،) يادن( ترش دادن ذهني که ترجيح می دهد بجای اينکه بر روی امواج سطح آباين است راه گس 
 که متوجه می شويدشما در مرغزارها و يا کوه ها بعضی اوقات  يا مثال سکوت شما را هدايت خواهد کر، و سپس ديکن  میرا لمسسکوت شما 

 از خود بپرسيد. يدبيابيرون از درون آن گياه  تا درخت و يا ه است خورد آن سنگ شکاف.  بيرون آمده استز درون سنگیا  ظريفیگياهدرختی و يا 
   داشته باشد؟انرژی  چقدر می تواند دانهمگر يک  .ن چه  انرژي است که می تواند چنين سنگ سختی را  شکاف دهدآ

  آن آب بايد به کجا برود، که می داند که هستیبه اين می انديشم  و  خيره می شومیروانبه جريان آب  من هر وقت که به طبيعت می روم گاهی 
ای بوده که آب بايد از خود  اين فداکاری. واهد شداگر آب بايد جذب زمين خشکی شود، خ. مقصد بکندبرای رسيدن به ی يتقالالزم نيست آب 

زيرا  ت فرو می رويدسکو  عمقی شما در و در چنيندنشما را به عمق وجود می بر که هستند و سواالت اين نوع کنجکاوی ها. نشان می داده است
ساس آرامش و  شما احآنوقت، "؟پس من که هستم" از خود بپرسيد در آن سکوت. فهم و درک اينگونه مطالب  فراتر از توانائی و درک ذهن است

  .ا که هستيدشما حقيقت خواهيد کرد که گسترش خواهيد کرد و رفته رفته  درک

  

 

  امساتي
۲۰۰۶/۱۹/۹  
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  .تماس بگيريد            com.yahoo@7nazzanine ميل اي ساتيام  می توانيد با   ی کالسهایها CD ها و DVD برای دريافت

   
  

   
 

  
     


