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  به نام خداوند بخشنده و مهربان 
  

  
 

  ،، هستیِ تمامی، وجود يکتامهربان خداوند
   ببينم حقيقت رایِي که دوگانگی است، بگذار يکتاي جايدر

  که ترس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببينم يدر جاي
   را ببينم، آن يگانه هستیشانی است، بگذار فقط آن يگانهي که نگرانی و پريدر جاي
  بگذار عشق بيکران خداوند را ببينم ،که عشق احساس می شود يدر جاي
  تنها قدرت را ببيندو  که کسالت،  ضعف و نا توانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضر يدر جاي

  هستی یِ يگانگ یِ خداوند و يا بهدر تمام افکارم، در تمام گفتارم و در يکايک کردارم، بگذار وجودم فقط به يگانگ

  فقط يگانه، فقط خداوند، فقط  هستی .شهادت بدهد   

                                                              
  

  ساتيام
  
  
  
  

  د برگی، سواالت بلعيده می شوند، آينده ای وجود ندارد، راه و مسيری نيست، فقط ماننعشق الهی کراندر اين دريای بي
می ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خيال در اين دريای بی انتها خود را تسليم می کند، بدون اينکه از خود سوالی کند 

اين عشق تسلی بخش است، . که به  کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آيا چه کسی به من کمک خواهد کرد
  .چيزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نيستهيچ . چشمة انرژی است و شفا دهنده است

  ساتيام
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   ، در واقع خداستوقتي عيسي اعالم كرد كه فرستادة
 خداوند هستند و  خواست تاكيد كند كه همه فرستادةمي

وقتي گسترش . ، رفتار و پندارشان بايد الهي باشدگفتار
 كه هر كس مي تواند همه را به عنوان پسران خدا،  بيشتري بوجود آمد عيسي اظهار داشت

زماني كه ما در مي يابيم كه پدر و پسر يكي . فرزندان خدا و برادران و خواهران خود بداند
  .هستند، به هدف خود رسيده ايم و سرانجام ميوه دانايي به خرد تبديل شده است

كرد كه زندگي اش اعالم  یاو در ابتدا. زگو كرد و نشان دادعيسي راه را به طور واضح و روشن با
مردم به او لقب . او در درون خود از نور الهي برخوردار بود. آمده است تا راه الهيت را روشن سازد

.  به جاي نبود و منيت، اعمالش و كالمش اثري از غرورمسيح را دادند زيرا كه در افكارشمقدس 
، بخشندگي، فروتني و مهرباني و مملو از عشق ا. حرص و طمع يا تنفري ديده نمي شددر او هيچ

در . ن اسم، نام اصلي او نبود شناخته شده است اما اي  JESUS"جيزس"با اينكه او، با نام . بود
" عيسي"نوشته هاي معبد تبتي ها كه عيسي چند سالي را در آنجا سپري كرد نام او را دست

ISSA  ات زنده مي باشدعيسي به معني خداوند همه موجود.  نوشته اند.  
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غوطه ور : زد اين چهار چيز برمی خيک و ارزندة هر کس از رفتارِ نيا سلوک ودارمایِ واقعی ي
قیِ حقينکه ذات ايمان راسخ به ، ايد درونی ديکران خدای درون، برخورداری از در شادیِ بيشدن

ن است که باعث دف دارما اي ه.ت استما با ذات خداوند يکی است و درک اينکه همه چيز الهي
قت  حقيجاد می کند رها کند ورون که توهمات را ايان، وابستگیِ خود را به طبيعت بيود انسش

قی می پنداشته از دست  خود را از آنچه که تا به حال حقيا در واقع درکخود را درک کند ي
  .نِ او آشکار شودراستيت هويبدهد تا 

  
 

  
  
 

به .  ترس رها باشيد، بلکه بايد از توقع داشتن و آرزو  نيز رها شويدشما نه تنها بايد از
 مرا دوست داشته نامسلم بودن .من اشتباه نمی کنم. خرد و حکمت من اعتماد کنيد

به ياد داشته . باشيد چرا که اين ترديد، اشتباه نيست، بلکه قصد و ارادة من است
جويای فهميدن . باشيدآرام . ی افتدباشيد که هيچ چيز بدون ارادة من اتفاق نم

      که دانستن را ضروریاز آن خواسته ای . ميدن هم نباشيدخواستارِ فه. نباشيد
 . می داند چشم پوشی کنيد

 

  
     شری ساتيا سای بابا
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  آيا مديتيشن همه شما خوب بود؟:ساتيام 
از اينكه امشب همه شما را در اينجا مي بينم بسيار 

علت تعجبم هم بدين خاطر است كه چون . بممتعج
فصل تعطيالت مي باشد اغلب مردم به خارج از شهر 

اتفاقا اين . مي روند و معموال به كالس نمي آيند
همان زمان با اهميتي است كه بايد در كنار يكديگر 

  .باشيم، به خصوص االن
امروز در مورد ادامه موضوع هفته گذشته كه ضمير 

در اينجا منظور من مسيح به عنوان يك . ه مي باشد صحبت خواهيم كردآگاهي مسيح گون
امشب بر روي اين موضوع كه چگونه ما نيز بتوانيم . موجود انساني نيست بلكه آگاهي مسيح است

ما هم مانند اغلب . چنين ضمير آگاهي بلند مرتبه اي را تجربه كنيم، مو شكافي خواهيم كرد
 ظاهري هستيم كه اصل ماجرا كه همان ظهور مسيح به منظور مردم آنقدر سرگرم پرستش هاي

بنا براين امشب  .بيداري ما و نشان دادن حقيقت وجودمان بوده است را به كلي فراموش كرده ايم
قبل از آنكه شروع كنم مي خواهم مطلبي كه تازه دريافت . كمي به اين موضوع خواهيم پرداخت
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كنيد كه شما خانه اي جديد خريده ايد و در آن مستقر شده تصور . كرده ام را با شما سهيم شوم
انسان هاي زيادي به منظور ديدن . به مرور زمان فرش هاي خانه رفته رفته كثيف مي شوند . ايد

كم كمد هاي خود را پر مي كنيم و اتاق هايمان را از ما كم . ن خانه رفت و آمد مي كنندما به اي
ار كه به خريد مي رويم خرت وپرتي مي خريم و به اسباب هاي هر ب. اسباب انباشته مي سازيم

گاهي هم از ابتداي زندگي تا . اين روال سال ها و سال ها ادامه مي يابد. خانه مان مي افزاييم
تصور كنيد ما يكي از آن انسان هايي هستيم كه روزي به . انتهاي آن به همين منوال مي گذرد

مي شود و هر طرف از چيز هاي  اين خانه دارد از شلوغي منفجرخدايا : خانه مي آيد و مي گويد
در اينجاست كه تصميم مي گيريم خانه را تميز و خلوت . بي خود و به درد نخور پر شده است

 سپس خانه را به دقت تميز. كنيم و وسايل اضافي را به حراج بگذاريم و از دستشان خالص شويم
       ، ديوار ها را رنگ مي زنيم و كاشي هاي جديديمرا هم مي شويحتي فرش ها . مي كنيم 
ممكن است پس از انجام اين كارها، با خيال راحت بنشينيم وبه اطرافمان بنگريم و . مي گذاريم

اين منظره مرا به ياد روزي مي اندازد كه . بگوييم چقدر همه چيز زيباست و نو به نظر مي آيد
  .تازه اين خانه را خريده بودم

درك كنيم كه خانه مان شلوغ آنكه از ضمير آگاهي مسيح گونه برخوردار شويم،  اول بايد براي 
 به خريد خانه جديد در اينجا متوجه مي شويم كه ).منظور همان افكار ذهنمان است(است 

بايد اين واقعيت را بدانيم كه خانه همان . ، فقط تميزكردن خانه مان كافي استاحتياجي نيست
در اين صورت متوجه مي شويم . قط شلوغي ها باعث پريشان حالي آن بوده استخانه است و ف

به جاي آنكه . كه ما با افكار، خانه را شلوغ و پر كرده بوديم و روي آن را هم پوشانده بوديم
اين موارد . هايمان را عوض كنيم فقط تميز كردن خانه كافي است بخواهيم عادت ها و گرايش

  .ما نمي شود بلكه همه انسان ها از همين مشكل برخوردارندفقط شامل حال من و ش
    حال در چنين شرايطي چگونه مي توان از ضمير آگاهي مسيح گونه برخوردار شد؟ هنگامي

افكار . ي را دور بي اندازيممي توانيم از چنين آگاهي برخوردار شويم كه چيز هاي غير ضرور
اگر زندگي . هستند كه اين شلوغي را بوجود مي آورند، گفتار زياد واعمال بيش از اندازه شلوغ
 است پس بدانيد اگر ذهن شما درگير. ، انكارش نكنيد شلوغ است پس بدانيد كه شلوغ استشما
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، انكارش ف زدن زياده رو هستيد، پس هستيداگر در حر. ، انكارش نكنيدذهنتان درگير است
به همين منظور . سپس رها نمودن كردن و، اعتماد ني آرام نشستنتميز كردن خانه يع .نكنيد

  . سال به كوه و دشت پناه برد۱۸عيسي 
پس چه بايد كرد؟ ما بايد بر . مسئوليت هايمان را رها كنيم؟ خير، خانه و آيا ما هم بايد خانواده

البته ممكن است . روي مسئله اي كه من امشب مي خواهم با شما در ميان بگذارم كار كنيم
فكر مي كنم قبال در كالس راجع .  من موافق نباشيد كه چندان هم مهم نيستبعضي از شما با

  .به همين موضوع صحبت كرده ايم ولي الزم است كه دوباره آن را بررسي كنيم
منظور من از بعد همان چيزي  نيست كه همه ما در . ظاهر ما، داراي سه بعد گوناگون مي باشد

، تصوري كه ديگران صوري است كه خودمان از خود داريم، تدمنظور من ازُ بع. مي دانيممورد آن 
خانه ما بسيار شلوغ و به هم ريخته خواهد بود اگر . از ما دارند و چيزي كه ما حقيقتا آن هستيم 

كه تمركز خود مي خلوت و مثل روز اول نوميشود ، هنگاخانه. دو سناريو اول سرگرم باشيمما با 
، در واقع دو بعد با تمركز و توجه بر روي بعد سومشما .  بگذاريمرا بر روي حقيقت وجود خودمان

  .ديگر را ناديده گرفته ايد
وقتي من به عنوان يك انسان فكر مي كنم كه چه چيزي مي توانم باشم، فوري اسم و فرم بوجود 

اين سن من . به عنوان مثال مي گويم كه نام من ساتيام و نام خانوادگي ام وارنر است . مي آيد
حتي گاهي اوقات وقتي از كسي مي پرسيد كه  ...فالن خيابان زندگي مي كنم و غيرهاست ودر 

واقعا مسخره است كه ما تا اين اندازه مي توانيم از حقيقت . شما كه هستيد مي گويد من پزشكم
 و نو اين  براي تميز كردن خانهبنابر.  را اشتباه شناخته باشيموجود خود نا آگاه بوده و خودمان

. ، ابتدا بايد بر روي اين مسئله كه ما حقيقتاً كه هستيم كامال تعمق كنيمنوار كردن آن مانند قبل
  .اين است ضمير آگاهي مسيح گونه

، حتي به مقداري خيلي كم، كسي است كه  ، حقيقت وجود خود را بشناسد انساني كه ميل دارد
ه در اين راه هستيم،  مشغول تميز كردن بله همه ما ك. مشغول تميز كردن خانه خود مي باشد

براي بسياري از خانم ها خيلي مهم است كه ديگران راجع به آنها چه . خانه هاي خود هستيم
؟ آيا من زن خوبي ي پرسيم  آيا رفتار من مناسب بودما خانم ها اغلب از خود م. فكر مي كنند
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شدت ه را ب" بودن "به جاي" شدن" من مخالف خوب بودن نيستم اما گم شدن در ...هستم؟ وغيره
تفاوت ميان من ومعلم من در چيست؟ فرق ميان من و مسيح در چيست؟ واقعا اين . رد مي كنم

ما چيز هاي زيادي . تفاوت در كجاست؟ تنها تفاوت ميان آنها و من ميزان شلوغي خانه مي باشد
حت تاثير آنها هم قرار گرفته تي ت، حده ايمبارها از اين گفته ها لذت بر. در اين مورد شنيده ايم

، خود به خود در  مي رود" من كه هستم"دنبال جواب اما تنها زماني كه كسي آگاهانه به . ايم
  . به همين سادگي. ضمير آگاهي مسيح گونه غوطه ور شده است

اشتباه در همين جاست كه . مي گردند" خانه"بسياري از مردم در راه هاي معنوي خود به دنبال 
يم،  اما خانه مان شلوغ و پر حقيقت آن است كه ما خود خانه هست. آنها به دنبال خانه هستند

خانه هيچ گاه جايي نرفته است ولي ما در آن شلوغي گم . ما مسلماً خود خانه هستيم . است
  .شده ايم 

  تحماي آيا شما فكر مي كنيد كه گروهي بودند كه از عيسي مسيح پشتيباني و: آقايي پرسيد
  مي كردند؟ 

من خوشحالم كه شما اين .  البته كه چنين گروهي وجود داشت و دارد و خواهد  داشت :ساتيام
ببخشيد . آيا گروهي پشتيبان او بودند؟ واقعا اين موضوع چه اهميتي دارد.سوال را پرسيده ايد 

 سال ۲۰۰۰ به كه اين را مي گويم ولي كاري را كه ما سعي داريم در اينجا بكنيم اين است كه
اين است .  هزار سال قبل اينجا و اكنون استبهتر است كه درك كنيم كه دو.  پيش بر نگرديم

 به دست آورده ما، اسباب و چقدر بايد به جمع آوري اطالعات ادامه دهيم؟ اطالعات. راه نجات ما
ياد از حد حتي اطالعات ز. اثاثيه هاي اضافي هستند كه به خانه شلوغ خود اضافه مي كنيم

پس چه وقت حقيقت گفته مي شود؟ وقتي كه شما . معنوي هم به انباشتگي آن اضافه مي كند
حقيقت، اضافات شما را دور مي ريزد و اين شانس را به شما مي دهد كه ياد گرفته . عريان باشيد

 حال از .نيدهاي اضافي خود را پاك كنيد و به جايگاه اول خود بازگرديد و خود را آزاد و رها ك
رها و آزاد شده  "گم شده ام" ويا " من خانه اي ندارم "؟ از اين باور اشتباه كهچه چيز آزاد شده ايم

  . ايم
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، حال با احساسات هم اين شلوغي و تار و كردار از شلوغي برخوردارند، گفبه طور كلي،  افكار
اما توهم و مايا تا زماني . در اين رهايي ما چيزي هستيم كه عيسي بود. همهمه چند برابر ميشود

. هستيم " آن"كه ما به تميزي خانه نپردازيم وجود دارند و نخواهند گذاشت كه ما درك كنيم كه 
هستيم اما قبول اين مسئله و زندگي كردن در اين آگاهي برايمان " آن"  با اينكه ما مي دانيم كه

  . دشوار است
  

در اينجاست كه ما . شود و به اجتماع كمك كندگا وارد بنابراين شخص بايد از طريق كارما يو
سپس نوبت باكتي يوگاست كه در آن، شخص وارد مرحله ايمان وسر  .متواضع و فروتن مي شويم

اين ايمان و سر سپردگي او ممكن است نسبت به مذهبي خاص يا معلمِ . سپردگي مي شود
 نوبت ياني يوگا فرا مي رسد هنگامي كه ديگر سر سپردگي طاقت فرسا شد،. معنوي و گورو باشد

آيا . حال آيا خدمت كردن بد است؟ خير. اين است روند پاكسازي خانه. كه همان راه خرد است
ايمان وعشق . هر كسي كه به او اعتماد داريد بد است؟ خير ايمان و عشق بي حد به خداوند يا

خواهند شد؟  به گلهاي تبديل مانند شكوفه هاي زيبا  مي باشند و اين شكوفه ها به چه چيز 
باور كنيد اگر ماوراي  شك و ترديد هايمان، عشق به . درخشدزيبايي كه خرد در ميان آن مي 

اگر ما . خدمت كردن و عشق به طور كلي وجود نداشت ما امشب با يكديگر مالقات نمي كرديم
جمع نمي شديم به اندازه كافي خدمت و عشقمان را نثار جامعه نكرده بوديم در اينجا گرد هم 

  آيا كسي سوال يا نظري دارد؟ . كه از خرد حرف بزنيم 
  

در اينجا آقايي از مديتيشن خود سخن گفت كه در آن سعي داشته است وسايل خانه خود را 
  .ميان ديگران تقسيم كند
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عمل بخشيدن و دادن . اينجا نكته ايست كه نمي خواهم در مورد آن دچار اشتباه شويد: ساتيام
در واقع شخصي كه داراي خانه اي پر رفت و آمد . خانه شلوغ و پر هياهو سر چشمه نمي گيرداز 
ه چنين خانه شلوغي صحبت نمي ما امشب راجع ب. شلوغ است اصال نمي داند بخشيدن چيست و

در اينجا منظور ما از خانه شلوغ آن است كه شخص باور دارد كه دنيا حقيقت دارد تا . كنيم
  .كند و هر موضوعي برايش مسئله مي شوديزي او را مي ترساند و مضطرب مي چجايي كه هر 

 در اينجاست كه مديتيشنِ  تمركز و تعمق،  بر روي ضمير آگاهي مسيح گونه بسيار مناسب است
 مي كه عميقا به داخل خود شيرجه بزنيم، خانه را پاكيزه وباور كنيد هنگا. و توصيه مي شود
 يك لحظه يادمان مي آيد كه خانه مان هميشه تميز است و انگار براي براي. تميز خواهيم يافت

  .نخستين بار با كليد جديد به اين خانه پاكيزه قدم مي گذاريم
حتي آن چيزي نيست كه ديگران فكر مي . حقيقت وجود شما آن چيزي نيست كه مي پنداريد

اي يك ي است كه بر مبنكنند، زيرا چيزي را كه من راجع به شما فكر مي كنم تنها تصوير
. اين من شما را برمبناي همين قضاوت در ذهن خود مي سازمبنابر. قضاوت بوجود آمده است

، فورا تصويرتان وتمام چيزهايي كه من زي را راجع به شما از من مي پرسدهنگامي كه كسي چي
     با وقتي من به خودم فكر مي كنم تصويري از خود. از شما ساخته ام به ذهنم مي آيد

  .ي مربوط به آن در ذهنم شكل مي گيردامجموعه 
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وير صحبت مي كنيم و يك  چيزي را كه بايد درك كنيم آن است كه ما فقط راجع به يك تص
پس چه چيز حقيقت دارد؟ همين كاري كه ما امشب خواهيم . تواند حقيقي باشدتصوير نمي 

زماني كه به سكوت دست پيدا تا . پيدا كنيمما از اين فرصت استفاده خواهيم كرد تا خود را . كرد
وقتيكه سكوت و آرامش خود را بدست آورديد به . را انجام ندهيد، مديتيشن تعمق ايدنكرده 

؟ هر كدام كه به دلتان مي نشيند را انتخاب ود بپرسيد من كيستم؟ يا من چيستمآرامي از خ
 در اينجا مديتيشن برای . طول انجاميداين مديتيشن مدتي به. كنيد ولي از آن يك مانترا نسازيد

  .چند دقيقه ای انجام می شود
  
  
  
  
  
  

  

  

  

با انجام اين مديتيشن به جاي حال . نمان را باز مي كنيم به آرامي چشما: ادامه می دهدساتيام
آن استفاده از حواس و ذهن مي باشد در واقع آنها را به جمع آوري اطالعات از خارج، كه الزمة 

مي رويد و از خود مي پرسيد من كيستم؟ در واقع  هنگامي كه به درون. تاده ايممرخصي فرس
. در درون اين بذر،  همه جا حاضر و بر  همه چيز آگاه قرار دارد.  مي شكافيد آگاهي و خرد رابذرِ

البته اغلب اوقات اكثر ما بذر را فراموش كرده و به بيرون مي رويم كه از طريق حواس و ذهن 
ستند و  ماندگار ني،دقيقا به همين دليل است كه اطالعات جمع آوري شده. جمع كنيماطالعات 

اند نمي توانند شادي و خوشحالي جاودانه را برايمان به ارمغان چون از خارج جمع آوري شده 
  .بياورند
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 آگاه، مورد بي توجهي قرار گرفته و در نتيجه بر همه چيز  در اينجا است كه بذر همه جا حاضر و
به همين خاطر است كه مديتيشن تعمق و تمركز بسيار حائز . كشف نشده باقي خواهد ماند

زيرا ما كار ذهن را وارونه كرده ايم و به جاي رفتن به بيرون،  اجازه داده ايم كه به . اهميت است
  .جايگاه قلب برود

  ؟مديتيشن امشب براي همه چگونه بود :ساتيام
 پاك كن استفاده كرده و همه چيز را به جز صورت و لبخندم من از يك: آقايي جواب مي دهد

، زيبايي و ؟ و خيلي سريع جوابي توام با عشقسپس پرسيدم من كيستم. توانستم پاك كنم
  .اين احساس بسيار قوي بود و سپس محو شد. رحمت داده شد

 يعني "سات" . حضور دارد"سات چيت آناندا"حقيقي " خود"زيرا در . ه است فوق العاد:ساتيام
ن مي توان آنها را به صورت براي بنا.يعني شادي مطلق" آناندا" يعني آگاهي و "چيت"حقيقت، 

  . ، آگاهي و شادي تجربه كردحقيقت
مهمترين چيز براي من اين بود كه همه اين اتفاقات از درون به بيرون : همان آقا ادامه مي دهد

  .هدايت مي شدند و نه از بيرون به درون

پر افتخار ترين چيزي .  دقيقا و اين همين كاريست كه ما سعي داريم امشب انجام بدهيم:امساتي
، پسر  خداةبت داد، عالوه بر نام هاي آواتار، پيامبر، فرستادرا كه مي توان به عيسي مسيح نس

 گذارند آن است كه ما به خود مان اين فرصت راهايي كه ديگر اديان بر روي او مي يا نام  خدا و
عيسي بحث كردن و جنگيدن براي .  استفاده و مورد تجربه قرار دهيمبدهيم كه تعليمات او را

تنها حمايت كردن از .  تلويزيوني يكشنبه ها كاري را از پيش نمي بردمسيح و هوار زدن در برنامة
  . انجيل و قرآن فايده اي ندارد 

، چرا كه شما را از  پرستش مهم است.ب انجام داده ايدپس چه بايد كرد؟ همين كاري را كه امش
اما از آن پس،  بايد .  مي برد و شما را فقط به يك سو و جهت هدايت مي كندب ة به نقطآنقطة 

در غير اينصورت . آن را رها كرد و به عشق تبديل نمود و سپس عشق به خرد تبديل خواهد شد
  . ما گير خواهيم افتاد و تعصب به مسائل ظاهري شروع خواهد شد
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وقتي ما براي مدت زيادي پرستش را ادامه دهيم، نسبت به گورو و معلم معنوي مان احساس 
و اين اصال . مالكيت خواهيم كرد و در اينجاست كه هرج و مرج ها و بي نظمي ها روي خواهد داد

  !خوب نيست
ي تواند كسي نم. خود مي شود، زمانيست كه اصال به هدر نرفته است" كَند وكاو "زماني كه صرف

چه چيز است كه انسان را آماده . اين كار را انجام دهد مگر آنكه واقعا براي آن آماده شده باشد
  . مي سازد؟ هيچگاه آن را نخواهيم دانست

  
.  ثيرمثبت بگذارمتاخانمي مي گويد من احساس مي كنم كه به اينجا آمده ام تا بر روي ديگران 

  .ر نا موفق بوده است و ديگر نمي داند كه چه كار كند كه چگونه در اين كااو توضيح مي دهد
. است در اينجا انجام دهيد متفاوت هستند چيزي كه شما حقيقتاً هستيد با كاري كه قرار: ساتيام

 كار و! كاري كه انجام مي دهيد تنها بخش بسيار كوچكي از وجود شماست.شما كارتان نيستيد
 كه بر روي ديگران تاثير مثبت بگذاريم اما مشكل تر با اينكه مشكل است. نقش شما محترم است

ولي چيزي را كه ما امشب خواستار آن . از آن اين است كه بر روي هيچكس تاثير مثبت نگذاريم
 اين به. كاري مربوط نمي شود بلكه رفتن به ماوراي آن است" انجام دادن"هستيم خيلي به 

كار انجام "بنابراين شما به جاي ". ام دادنانج" با آشنا مي شويد نه" انجام دهنده"ترتيب شما با 
  . روبرو مي شويد" انجام دهنده"با " داده دادن

  پس چرا من اينجا فرستاده شدم كه بر روي ديگران تاثير مثبت بگذارم؟: همان خانم پرسيد

رسيد  ما مي دانيم چرا شما به اينجا آمديد و اين خيلي خوب و عالي است ولي از خود بپ:ساتيام
چه كسي اين كار را انجام مي دهد؟ به عبارت ديگربه جاي آنكه فكر كنيم ما اينجا هستيم كه 

دانم كه چگونه اين اين كيست كه كار را انجام مي دهد؟ من نمي : كاري را انجام دهيم بپرسيم
آيا كسي در ميان شما هست كه اين مطلب را كامال فهميده . تر توضيح دهمموضوع را روشن 

چند نفري سعي در روشن كردن موضوع كردند ولي  شد كه بتواند آن را براي اين خانم باز كند؟با
  .موفق نشدند
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مي خواهم بدانم چه كسي .  همه شما سعي كرديد اما نكته اصلي را درك نكرديد:ساتيام
  .آقايي در همين مورد سوال مي كند ساتيام از فهميده است؟
مي كنم بهتر است  فكر. يا بتوانم آن را به انگليسي توضيح دهممن نميدانم كه آ: آقا مي گويد

  .خودتان راجع به آن صحبت كنيد

.  بله مرسي، خودم هم مي خواستم همين كار را بكنم ولي به خود گفتم كمي صبر كنم:ساتيام
در اينجا ساتيام به همان ( .اين سوال بسيار خوبي بود و من خوشحالم كه آن را مطرح كرديد

  .)مثبت قرار دهد خطاب مي كند ي كه فكر مي كند بايد ديگران را تحت تاثيرخانم
به نظر مي آيد كه بسياري از ما آن طور كه من مايل بودم مطلب . مسئله مهم در همين جاست

 اين موضوع را روشن ،بگذاريد با مثالي در مورد حرف زدن. را درك نكرده اند و اشكالي هم ندارد
پس به درون . من در اين زندگي هستم تا حرف بزنم. ل صحبت كردن هستممن االن مشغو. كنم

مي روم و از خود مي پرسم من كيستم؟ جواب مي آيد تو اينجا هستي تا از حقيقت سخن 
من كيستم كه كارش اين است كه در مورد حقيقت . من اصال با اين جواب قانع نمي شوم. بگويي

  م است؟سخن بگويد؟ چرا اين موضوع اينقدر مه
          اما وقتي خود را . وقتي شما كاري را انجام مي دهيد فقط كاري را به انجام مي رسانيد

مي دهيد به يك انجام دهنده و  وقتي شما كار خوب انجام. مي شناسيد خدا را مي شناسيد
 كار خوب. اما شناخت خدا ماوراي انجام دادن كار خوب است. كننده كار خوب تبديل مي شويد

اين . خانه شما را آنقدر تميز مي كند تا از خود بپرسيد من كيستم؟ اما اين دستمزد كافي نيست
        بنابراين وقتي به درون مي رويد و از خود . آن چيزي نيست كه درانتهاي تونل قرار دارد

 و جوابتان اين است كه من اينجا هستم كه كار خوب انجام دهم، كامال مي پرسيد من كيستم؟
؟ يستم؟ آيا اين تفاوت را مي بينيدسوال من اين است،  من ك . جوابي است بي ربط به سوال من

؟ اين وال از اهميت زيادي برخوردار استحال چرا براي بعضي از ما كه عالقمند هستيم اين س
پرسش بسيار حائز اهميت است زيرا كه ما مي خواهيم بدانيم و بفهميم كه ضمير آگاهي مسيح 

ما بايد اين موضوع را كامال درك كنيم كه نمي توان آگاهي مسيح گونه را .  چه بوده استگونه
  شناخت 
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        اينجا كتابي وجود دارد كه نامش چگونه خدا را در كتابخانة .مگر آنكه آن را تجربه كرد
ويد ؟ چگونه مي شود از روي كتاب خدا را شناخت؟ بردواقعا مسخره كرده اي. سيم مي باشدبشنا

هر چه بيشتر بخواهيد خدا ! ببينم چه دستگيرتان مي شود، بعد بياييد براي من هم توضيح دهيد
زيرا چيز دومي وجود ندارد كه بخواهيد برويد و آن د بيشتر گيج و سر در گم مي شويد را بشناسي

آگاهي وانيد بر روي زمين شما بذرتان را در درون مي يابيد وآنگاه است كه مي ت. را كشف كنيد
حال بگوئيد كسي كه در چنين شرايطي قرار گرفت ديگر چه نيازي دارد كه . ايستيدمسيح ب

  . هستيد"آن"خداوند را بشناسد؟ شما خود، 
، اما بدانيد كه حقيقت هنوز عالي است و اشكالي هم ندارداگر امشب اين موضوع را درك نكرديد 

ست كه حقيقت گفته شده، بلكه حقيقت البته به خاطر حرف زدن من نبوده ا. گفته شده است
اتفاقي كه در اينجا مي افتد آن است كه حقيقت در ظرف . خود به خود كارش را انجام مي دهد

حال به نسبت آگاهي هر شنونده ، اندازه ظرف او نيز . هايي با اندازه هاي گوناگون ريخته مي شود
ر به كناره گيري شدم و البته  روز مجبو۴۰ به مدت ۱۹۹۸من در سال . متفاوت خواهد بود

قبل از آنكه به خارج . ها همراهي مي كردليل هاي خاص خودش، مرا در آن روزشوهرم هم به د
بسياري از شما كه . بسياري انجام دهم "خوب"، عادت داشتم كارهاي شوماز اجتماع فرستاده 

ن باشيد كه من مخالف مطمئ. چنين احساسي در وجودتان است بايد حتما به اين كار ادامه دهيد
اما چون من اينجا هستم كه حقيقت را بيان كنم، اين اجازه را دارم كه . چنين كاري نيستم
در آن زمان من برادري داشتم كه بسيار مريض بود و تقريبا در بستر مرگ . حقيقت گفته شود

م كه به در عين حال دوستاني بودند كه حالشان اصال خوب نبود و من كسي بود. قرار داشت
بسياري از افراد، از . بسياري از اطرافيانم آرامش مي بخشيدم و آنها را مورد حمايت قرار مي دادم

من پدر و مادري داشتم كه . نقاط مختلف دنيا به من تلفن كرده و از من راهنمايي مي خواستند
 بايد خود را در وقتي متوجه شدم كه. بايد در اين موقعيت از نظر احساسي به آنها توجه مي كردم

         اين واقعا : گفتم. اين موقعيت از اجتماع كنار بكشم، واقعا از كوره در رفتم و آشفته شدم
اما وقتي شما آماده هستيد . افتد، چنين چيزي نبايد االن اتفاق بيبي انصافي است، درست نيست
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 وخير  ديگر انسان خوب.چنين اتفاقاتي مي افتند كه البته براي همه هم لزوما پيش نمي آيد
  . خواهي خوبي كني؟ باوركن به اندازه كافي اين كار را كرده ايمي . بودن كافيست

ولي اگر انتخاب كرده اي . مي خواهي بيشتر به اين كار ادامه دهي؟  برو تا نفس داري خوبي كن
 درست همان اين. كه راه مرا دنبال كني، پس من را دنبال كن و چيز هاي ديگر را زمين بگذار

  ".مرا دنبال كن"هيگير گفت  ايست كه عيسي به ماجمله
زيرا من بايد . به اين كناره گيري برايم كار آساني نبود هاي اول، تطبيق دادن خودبه هر حال روز

بايد در چنين وضعيتي پشتم را به برادرم و پدر و مادرم " چرا و چگونه"كامال توجيه مي شدم كه 
 راجع به من خواهند كرد؟ من به گوشه اي فرستاده شدم بي آنكه حتي بكنم؟ آنها چه فكري

آيا مي توانيد بفهميد من در چه . اجازه داشته باشم به ديگران در مورد غيبتم توضيحي بدهم
وضعيتي به سر مي بردم؟ به كسي توضيح ندهيد كه كجا مي رويد و چه مي كنيد و ارتباطتان را 

واقعا . اريد كه همه تا جايي كه ممكن است شما را قضاوت كنندبا اطرافيان قطع كنيد و بگذ
ما مدام از خودمان مايه مي گذاريم كه اطرافيانمان دچار . چنين شرايطي سخت و دشوار است

نگراني نشوند حال در چنين وضعيتي بايد همه را به حال خود رها كنيد تا هر چقدر مي خواهند 
  .نگران شوند

بايد بگويم كه ضمير . ما كه بسيار به حرف هاي گفته شده عالقمند بودندبرگرديم به بعضي از ش
بايد بكنيم اين است كه تنها كاري كه ما . در همين لحظه است آگاهي مسيح گونه همين جا و

در اينجا ما .  اينگونه است كه خانه را تميز مي كنيم". اين هم نه" و" اين نه"، "اين نه: "بگوييم
م  مجبور نيستيم كه حتما اين كار را حاال انجام دهيم ولي باالخره روزي اين قدرت انتخاب داري

اگر ما هنوز با اسباب بازي هاي درون خانه مان خوشحاليم، پس به بازي . كار را خواهيم كرد
  .ادامه دهيم، اما بدانيم كه خانه به هر حال بايد تميز شود و روزي اين كار را خواهيم كرد

 :ساتيام ادامه داديد و ساتيام از او خواست كه گفته خود را روشن تر بگويد و آقايي سوالي پرس
ي سخت هستند كه به بسياري از كارها. كمي پيشروي كنمولي بايد در اينجا معذرت مي خواهم 

ولي من فكر مي كنم آن چيزي كه شما مي گوييد اين است كه . هر حال بايد آنها را انجام داد
براي .  از حد شلوغ است، ذهن شما هم به همان نسبت شلوغ مي باشداگر زندگي شما بيش
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بسياري از مردم خيلي سخت است كه قاشق و چنگال را مستقيم به دهان بگذارند و راحت غذا 
آنها به ! آنها دستشان را دور سرشان مي چرخانند و سپس قاشق را در دهان مي گذارند. بخورند

اي به هر حال اين هم مسئله . گمي است سردر اين نشانةسختي عادت كرده اند وپيچيدگي و 
برخي امروز خانه شان را تميز مي كنند بعضي فردا به . هستيم" خانه"نيست زيرا كه همه ما در 

ريد در واقع مشغول بنابراين وقتي كه شما تحت تاثير حقيقت قرار مي گي. اين كار مي پردازند
ولي اينجا هم توقف يتان را به زيبايي تميز مي كنيد شما خانه ها . خود هستيدتميز كردن خانة

  . نكنيد
" دين من" من است، هرچند نمي توانم بگويم قرآن كتاب ديني. در اينجا برايتان مثالي مي زنم

.  سالگي از زور بيچارگي خواندم۱۸به هر حال،  قرآن را در . زيرا من به هيچ ديني تعلق ندارم
 احساس بدبختي مي كردم و چون ديده بودم كه پدر و مادر بزرگ هايم آن را درآن هنگام بسيار

آن را هم نفهميدم و  من حتي يك كلمه از. مي خوانند به اين فكر افتادم كه من هم آن را بخوانم
بنا بر ميزان درك و . كلي هم ترسيدم، چرا كه در آن، از تنبيه و مجازات بسيار صحبت شده بود

اهي من در آن زمان،  من فقط قسمت مجازات ها و وتنبيه ها را ديده وشنيده فهم و ميزان آگ
و از من پرسيد، تو مسلماني؟   شبي معلمم به خوابم آمد. به همين سبب آن را كنار گذاشتم. بودم

او رفت و با كتابي كه من فكر مي كنم قرآن بود . بسيار عالي است: او گفت. و من جواب دادم بله
مي شد كه بر  آن را باز كرد و به تصوير يك بز كوهي اشاره كرد و مدام به من يادآوراو . بازگشت

فورا درك . در قرآن اصال صحبتي از بز كوهي نشده است. روي اين صفحه قرآن متمركز شوم
در ضمير آگاهي خود گسترش . "تر روم و در اينجا توقف نكنمكردم كه منظور او اين است كه باال

  ". پس حتي چيز هايي كه به نظر خشن مي آيند را درك كنبوجود آور و س
هر چه بيشتر با اين حقيقت كه من به راستي كيستم تماس حاصل كنيد آگاهي شما از چيز 

  .هايي كه پشت سر گذاشته ايد بيشتر خواهد شد
 ، من فكر مي كنم حاالساتيام: او سوالي پرسيده بود گفتآقايي كه در ابتداي كالس ساتيام از 

مساوي تاثير گذاشتن بر روي ديگران . همبد بتوانم جواب سوالي را كه قبال از من پرسيديد را
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حال آنكه اگر به اينكه من حقيقتا كيستم نگاه كنيم جايي براي . است با داشتن تصويري از خود
  .تصوير باقي نمي ماند

  .يمارزش اين را داشت كه منتظر جواب دير شما شو. بسيار زيباست: ساتيام
د همايي را به پايان برسانم آيا سوال يا صحبت ديگري قبل از آنكه من شعري را بخوانم و گر

" خود"آيا امشب همه از : اش اشاره مي كرد گفت در حاليكه با انگشت به سينه ساتيام؟ داريد
  .لذت برديد؟ يكي از آقايان گفت من به پيدا كردن آن نزديك شده ام

   
  

  
  

  

  

  

  

شما . كار براي كارگران است. هستيد" خانه"شما خود . هيچ كاري نبايد انجام دهيد شما :ساتيام
حال نوبت اين . شما به اندازه كافي كار كرده ايد. پس بنشينيد و دستور بدهيد. پادشاه هستيد

، فقط يك زندگي  در پايان ساتيام آواز .است كه در جاي خود بنشينيد و از قهوه تان لذت ببريد
  . را می خواندد گذشتزود خواه

  
  ، زود خواهد گذشتفقط يك زندگي

   انجام شده باشد باقي مي ماندوندفقط چيزي كه براي خدا
  ، زيستن در آگاهي استزندگي براي من
  ، اي عيسي، پروردگار منعيسي، اي عيسي
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  ، قلب مرا باز كن، مرا دريافت كنقلب مرا باز كن، قلب مرا باز كن
   گذشتفقط يك زندگي زود خواهد

   انجام شده باشد باقي مي ماندوندفقط چيزي كه براي خدا
  زندگي براي من زيستن در آگاهي عيسي است

  ندگي براي من زيستن در حقيقت استز
  

  
  
  
  

  

  

  

  ساتيام
  ضمير آگاهی مسيح گونهدی وی دي

۰۷/۱۹/۶  
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ما طبيعتا .  گويد که خدمتی که ما انجام می دهيم صرفا برای خودمان است بطور واضح میبابا

 واقعی آن  اگر ما خدمت را  با نيت درست انجام دهيم اثر. دوست داريم به ديگران کمک کنيم
  .بدون منيتاز نظر تمرينات معنوی، اين است ثمرة خدمت  . گرددخدمت به خودمان بر می 

 کنترل و تميز کردن ذهن •

  گذاشتن بر روی خواسته هاپوشش •

 )انجام و سرانجام،  عمل و عکس العمل(پاک کردن کارما  •

 از بين بردن نادانی ها •

 آوردن عشق در زندگی مان •

 تجربه کردن يگانگی در همه  •

 آگاهی  به خدای درون مان •

  دريافت فيض الهی •
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ی اينکه از  شرکت می کنيد برا کردن  شما در خدمت. شما خدمت را برای خودتان می کنيد
وجود الهی درونتان آگاه شويد، برای اينکه نادانی ها را از بين ببريد، برای اينکه خودتان را 

شما به ديگران خدمت نمی کنيد بلکه  به خودتان خدمت می کنيد، ". من که هستم؟"بشناسيد 
  . خدمت می کنيدبرای منقعت خودتانخدمت نمی کنيد، بلکه شما  شما به دنيا

  

  يا سای بابا شری سات

  
  برای اخيرا  ما عاشقان حقيقت در آتالنتا  يک خيرية بسيار موفقی برای جمع آوری پولِ غذا

 در باال درست چيزی بود که ما همه در اين بابانوشتة . گزار کرديمبچه های گرسنة  آفريقا بر
 و   تجربه کرديم که ما  در  اين دوراندرسهايیتجربه ها و  ،حال با تواضع. خدمت تجربه کرديم

  . می گذاريم ميان را با شما در اين نشريه در آموختيم 
من در ماه اکتبر :  را چنين می نويسد داستان شروع اين خدمت ، يکی از گروه عاشقان حقيقت

 به  روزی ساتيام  از  انجمن خيريه ای که برای کمک.  به رينو رفته بودم ساتيام به دعوت۲۰۰۸
مسئوليت که من می کنند  صحبت کرد و گفت  قا  در کشور مالوی کار های گرسنة آفريبچه 

من خيلی تحت تاثير . ازده هزار دالر است به عهده گرفته امکه در حدود يرا  برنامة غذائی آنها
يم،  ا داده  در گذشته خيلی از اين کارهای خيريه انجامدر آتالنتاما : و بالفاصله گفتمقرار گرفتم 

 بدون ساتياميم يک همياری  برای جمع آوری اين پول در آتالنتا ترتيب دهيم؟  می توانآيا ما

  معموال  نسبت به چيزی به اين سرعت ساتيام  .، چرا که نهباشد:  و با قدرت عجيبی گفتتامل
 می دهد او  هميشه کارهايش را به طور کامل و بدون نقص  انجام.  نمی دهد عکس العمل نشان

ولی به  . می دهد کارهاي مربوط به خودش را  خودش انجام دهد ترجيح و به همين دليل او
با دادن جواب مثبت در . با لطف زياد پيشنهاد مرا قبول کرديلی  که ما  بعدا فهميديم،  او دال

 الهی در پشت احساس کردم که بدون شک يک قدرتدر قلبم  من تقاضای متواضعانهاين مقابل 
  .کامل انجام خواهد گرفت و همانطور هم شدبه طور مه چيز ، لذا هاين خدمت خواهد بود
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ها بعضی  گروه پيشنهاد شد، چنين همياری و هدف آن به، وقتی  به آتالنتاپس از باز گشت
ديگری گفت د رسيدن به اين  هدف مشکل باشد؟ گفتند در اين اقتصاد خراب فکر نمی کني

  کنيم؟ ولی بالفاصلهمی رسد جمع آوری ناز کسانی که وسعشاار پول را چطور است که اين مقد

 .رفتند شک و ترديد ها از بين همة در آغاز به من گفته بود ساتيامآوری چيزی که دبا يا

 بخصوص در آن دورانم نيست، بلکه پروسه ای که اشخاص برا ی من  نتيجه مه: گفتساتيام  
جة نهائی نيستم،  ي دنبال نتمن به:  همياری گفت مورد اين در او نيز. می کنند مهم است طی

گسترش  تک تک شماست، و  يگانگی بارةول جمع کردن نيستم، اين خدمت  درمن به دنبال پ
همه .  در مورد سيراب شدن از حقيقت استاست، حقيقت در مورد فهم، درک، تجربه  و هضم

دمت با عشق به  خدر راهرا ، پروسه ای  می چرخد،  هر کدام از شما در اين راه چيز به دور عشق
  .می گذرانيد خداوند

  کردن، هيچکدام از ما ديگر  هيچ  دلهره و نگرانی برای جمع آوری ساتيامبا يادآوری اين گفتة

ستيم که مطمئنا يک  دانمی   همه ساتيام به حرف های الهی  و با اعتماد کاملآن پول نداشتيم
مامتر ری با عشق و اعتماد هر چه تست و طرح و کارهای  اين هميا همة اينهاقدرت الهی پشت

طور عجيبی کرديم، ب می همياری آمادهتمام مقدماتی که در عرض دو ماه برای اين . شروع شد

  .  حقيقت کامل است:  می گويندساتيامهمانطور که بابا و . گرفتانجام می راحت و کامل 
 ما  دراين پروسه  فقط .کرديممی  برای حقيقت کار  هر چه تمامترما همه با عشق و سرسپردگی

  سای خوابی با ،يکی از افراد گروه  چند ماه قبل از اين جريانات. وسيله ای بوديم برای خداوند

  و همياری شروع شداينکه جريان  ايننفهميده بود تا در آنموقع معنی آن خواب را او .  داشتبابا

می کرد،   ما صحبتا داشت ب  تلفنیساتيامی مربوطه، همانطور که لسه هايکی از جشروع در 

، همان آن راهرويی که در آنجا ايستادهد آورد که يابه او . ه ياد آورد بباباآن شخص خوابش را با 

با اين  بابا فهميد که او . ايستاده بوده استبابا راهرويی است که در خواب ديده بوده و در آنجا با 
م او به انج طرح ريزی شده  قبلمياری ازکه اين هه است می گفت  به او هدر واقع داشتخواب 
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شما فقط . نيوی به انجام برسد چون ما  در سطح دهائیوسيله  توسط رسيده است،  فقط بايد 
 .تان را دراين بازی ايفا می کنيدرل 

  :اين همياری  برای ما  دو جنبه داشت
  ممان کسب کرديات تر از انتطار همياری که ما آنرا فراهدف  و نتيجة اين  .۱
وسيلة حقيقت ه بکه  پروسه ای .پروسة الهی که هر کدام از ما در اين مدت طی کرديم .۲

  .مقدمه چينی  شده بود

  :ستوما  چنين می گويدم در مورد سرسپردگی در دی وی دی اَساتيا
ه خداوند را  خدمت  توجنيت اينکه آناول شما خدمتکار خداوند هستيد، و يا همکار خداوند، با "

 سپس با اين رويه  شما به . فيض خداوند بر شما می باردو يا باران می کند،  به شما جلب
آن وقتی است . می نامد" پسر خدا"را  يزی است که عيسی آن  می شويد، و آن چخداوند نزديکتر

 و در اينصورت يک پدر  به قلب تان شروع می کنيد به عشق ورزيدنکه شما با تمام 

ديگر  مزدی در کار  نيست، به عبارت ديگر .  وجود داردن  پسر و آپدر بين  خاصیسرسپردگی 
        ولی شما خدمتمی کنند،شما برای پاداش کار نمی کنيد، کما اينکه در دين اين کار را 

 در يک خانه پدرشما صاحب خانه هستيد و با .  داريد پدرمی کنيد به خاطر عشقی که برای

 مقرری به شما بدهد، همانطور که پدرياجی نيست که  می کنيد،  پس در اينصورت احت زندگی
گونه، رابطة شما بدين . می کنندبرای فرزندانشان   در اين مملکت پدر و مادرها معموال اين کار را

  ".ديکتر می شود می خواهيد بناميد،  نزديکتر و نزخدا راکه با حقيقت، و يا هر چه 
    

   در باال می گويدساتيام نسبت به خداوند را که سرسپردگی  دقيقا ،ما در تمام طول اين خدمت

 ساتيام و بابااين عشق عظيمِ به حقيقت که با جرات می توانم بگويم بذر آنرا  . تجربه کرديم
 و با فيض عظيم و  ندعزيز و نازنين در تک تک  قلب های  عاشقان حقيقت  در آتالنتا نهاد

ه های آفريقا با  نه تنها  اين خيريه برا ی بچد که  باعث شند آبياری و شکوفا کرداندرسهايش
را ممکن  گيرد و غير ممکن موفقيت هر چه تمامتر  و بطور کامل و  فراتر از انتظارات مان  انجام 

همبستگی و ور حقيقت را لمس کرده و چشيديم، از مراحلِ آن، ما حضکند، بلکه در هر لحظه 
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ما  اکنون  مانند . ل به خداوند محکم تر شديگانگی بين عاشقان حقيقت،  با سرسپردگی کام
مهره های تسبيح عشق، با اعتماد هر چه بيشتر و عزمی راسخ تر در کنار يکديگر، هم دل و 

   .برای خدمت  در راه  خداوندايم   همصدا بر روی زمين حقيقت آماده
  

  خدمت به همه    عشق به همه 
  

 هدايت  و که به ما عطا کردند،  برای رحمتشانسی عزيز و نازنين، برای چنين ساتيام و بابااز 
  .با تواضع و احترام،  تا ابد کمال تشکر و قدردانی را داريمشان در تمام دوران اين  همياری 

  

عاشقان حقيقت در آتالنتا   
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 که من هرگز اولين باری . من بوده  استگر زندگی  نظارهات، ة نج مانند فرشتساتياممن نطر  در
 که  او به من داد،  با بعد از يک درس بسيار الهی.  مالقات کردم فراموش نمی کنممعلمم را 
 نقاشی شده بر روی آن را  ورقه ای با خطوطمهربانی 

 پای آن درکه  امضای زيبايش  داد، با به دست من
سپس او به من چنين توضح . ورقه  خود نمائی می کرد

 ی سفيد الهی است،تابلواين ورقة سفيد مانند ": داد
ولی . اک و خالصواقعا تو هستی، پکسی که  همان

هستند که و داستانهائی باورهای غلط خطوط روی آن 
       مان با خودمان حملما همواره در طول زندگی 

نها  ، تعداد آاگر ما اين خطوط را باور کنيم. می کنيم
، باور نکن که  آنها را باور نکن.می شوندتر بييشتر و بيش

در امان خواهی بود اگر  تو .را تشکيل داده اندو اينها ت
 برای ه اين ورقتا به امروز". نت را دنبال کنیوندای در

اآلن معنی واقعی آنرا . ت داشته اسخاصیت هميمن ا
 پنج سال پيش . بطی به منِ حقيقی نداردر وادث ح چون آن به من نشان داد که اين می فهمم،

کردم که  خودم را با درسهای او  آغشته کنم و تالش خيلی .  را مالقات کردمساتياممن معلمم 
 کار غير ممکن بود وقتی که من هنوز از خودم ترس و اينبه او از صميم قلبم عشق بورزم، ولی 

 از گذشته آينده ترس داشتم،من از . وحشت داشتم، کسی که بايد به او از همه نزديکتر باشم
اينها باعث سرگردانی من همة . ترس داشتمهم م  من حتی از گذشته و آيندة فاميلترس داشتم،

تنها چيزی که من  در مورد خودم در آن زمان می دانستم اين بود که عميقا عاشق . شده بودند

تم که قلبم پر از چنين باور داشمن هم.   هستم، که اين دو برای من يکی هستندبابا و ساتيام
  .ودديده نمی ش ولی تعادل و يکنواختی در آن  عشق است 
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و  ساتيام اين راه، من اوايلدر  . نو نهال و در حال آموختن هستممن در اين راه  هنوز طفلی و 

 و اما کودک درونم بسيار شيطان و بازيگوش بود  را غير شرطی دوست می داشتم، حقيقت يا
   احاطه    مرامدر تمام مدت، ذهن. ندازة کافی درسهای الهی آنان را  تمرين  نمی کردمبه امن 

  بدانم خودم بدون اينکه و باز مغزم مدام نقشة باطل می کشيد تا مرا به گمراهی بکشاندمی کرد، 

م  ولی در تما.   دور شوم ساتيامتا از عشقمی کرد  ندگی ام را از نو آغاززدفتر باشم و متوجه 

به عنوان معلمی دلسوز مرا به سمت زندگی حقيقت هدايت می کرد و مانند اين  ساتياممدت 
زه ای از او دور باشم تا وسوسه ادفتر زندگی ام  را  دوباره از سر  می نوشت که  من به اندبود که 

لی نه ی او را بکار ببرم، وآمده و به او پناه ببرم و  درسهاهای دنيوی باعث شوند  که به تنگ 
       برايم نقشه می کشيد و مرا مستقيم به جادة مرگ امغزم مرتب. آنقدر دور  که او را فراموش کنم
. درست کشيده شومبه جادة  مسير مرا عوض می کرد تا اينکه  می کشانيد ولی باز دوباره ساتيام

بعضی . کندبا جوش و خروش بر روی شما کار می قدرت الهی ندر است،  آن انرژی او مانند ت
 ی بهارنسيماوقات  ممکن است سخت به نظر بيايد ولی وقتی که کارش را  انجام می دهد، مانند 

  او را نگاه کنم، بلکه من بايد ند به تنهائی برای من کافی نيستاتتمرين.   تسلی می دهدرامش وآ
.  آخرين نفسم است  اينفرض کنم گرامی بدارم طوری که او را بو کنم، به او عشق بورزم و او را 

. می کنم در اطراف خودم حس روانه ای پرا چون  ساتيامهم اکنون به هر طرف که می روم  

که چگونه می تواند ام نشان دهندة  قدرت الهی اوست،  داشته ساتيامپيشرفتی که من در راه 
ه ام دوست دگی کوتاهم ديدمن تمام چيزهائی را که در زن.   بيدار کنداانسان سرگردانی چون مر

 . را دارمساتيام من  چون ض کنممی خواهم هيچ چيزی را عودارم و حتی ن

  . هستمشمابرای هميشه و تا ابد خدمتکار !   می دانمشما، من همه چيزم را مديون عزيز ساتيام
  

  ،با عشق عظيمی  که حتی  در قلبم نمی گنجد

  لبخند زيبا
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. ه نوشته آن مدتهاست مرا به فكر فرو برده است بسكتبال دخترم تابلويي آويزان است كدر كالسِ
  .در اينجا اين نوشته زيبا را برايتان مي نويسم

  
رنه او قطره و دريا درياست               قطره درياست اگر با درياست             و  

  

  عشق به دريا      با                                                                                     

   آپانته                                                                                                                   

  
  . كه مي توانم دوست داشتني ها را دوست بدارمخدايا شكر

  .ها مهر بورزم توانم به نيكي سپاس كه مي
ه و مي توانم آن را وقف دوست داشتن  و قلبي دارم سرشار از عاطفخدايا سپاس كه انسانم

  .ها كنم خوبي
 را از خدايا ممنونم كه در جدال تنگاتنگ عشق و نفرت درقلبم، تو عشق را پيروز گرداندي و قلبم

  .شور خوبي گرم كردي
ممنونم كه الهه عشق را بر قلب من حاكم كردي و به من زندگي كردن توام با عشق و وفاداري را 

  .آموختي
  .خدايا سپاس كه محبت را به قلبم هديه دادي و به من دوست داشتن خوبي ها را آموختي

  ."رس شيرين دوست داشتند"ام،  ام آموخته اين گرانبهاترين درسي است كه در تمام زندگي
  .خدايا سپاس كه با مهرباني به قلبم طراوت دادي و با طراوت به وجودم سعادت بخشيدي

  .خدايا تو را سپاس براي آفرينش عشق و تو را سپاس براي خلق محبت
  .ها را آفريدي و قلب مرا معبد ستايش آنها قرار دادي خدايا تو را سپاس كه خوبي

  .بانم ساتيام عزيزم سپاسخدايا سپاس، معلم مهر

  فرزانه
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  .به نام هستي و حقيقت از اينكه حال ما را به بهترين حال برگرداندي

كنم،   ديدم شروع از بابا  اولين خوابي كه می خواهم نوشته ام را با عزيز متشكرم و ساتيامِاز تو 
 اين  مطلب ت حقيق.اكنون به مفهوم پر معني آن پي بردممن و از آن خواب می گذرد سالها 

را ی که الهيت در آن باشد فقط يك خواب ساده نيستند، بلکه آنها پيام خاصی ياست كه خوابها

يك دمپايي در آن خواب بابا  وقتي .برای بينندة خواب در بر دارند، فقط بايد روی آنها تعمق کرد
 كفش و دانستم بعدها مامور خريد ل من انداخت نميزيباي هندي يك انگشتي اش را در بق

 ديدم كه آن نيز حقيقت شوم و اكنون خواب ديگری ودكان عزيزم ميجوراب براي پاهاي برهنه ك

يک . آ جان برگزار می شود تهمنرل پاندر  گاهي در منزل من و يا ساتيامدرسهای كالس . است

كرد تا شمع، عود و عكس   آمده بود و كمك ميبابا) تداري اسحقيقتا بيکه  (خواب ديدمبار 
به پايش افتادم و گفتم شما خواب  در آن عالم شيرين من . اتيام و خودش را روي ميز بچينيمس

خواستم تنها اين دو خواب حقيقي .  را آماده كنيمساتيامايد تا كالس  چرا زحمت كشيده و آمده

  !سال نو مبارك  . را با همگي تقسيم كرده باشم
   دوستدار عشق و حقيقت و ساتيام

  مينا                  
 

. تبريک می گويمحقيقت ياران و همة ساتيام، باباعيد نوروز و آغازِ فصلِ بهار را به   
.زادی زندگی کنيم و آکه درهر لحظه در بيداری، نورباشد   

 

  با عشق،

             نيلوفر    
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  از خط وشد من حقيقت من موظف هستم  در مورد چيزی که باعث به عنوان يک جويندة
. و چاره ای که برای من کارگر بود را در اينجا با شما در ميان بگذارمم م  دور و منحرف شومسير

ماه چند فی که در عرض لمن به خاطر اتفاقات مخت
خود شناسی راه اخير برايم اتفاق افتاد درک کردم که 

ست که اهميت دارد،  تنها راهيست  که يتنها راه
نجات  تواند ما را  تنها راهيست که میارزش دارد و

تنها چيزی که می تواند ما را نجات دهد زمانی .  دهد
است که ما  حس می کنيم که تمام چيزهای دنيوی 

  .را از دست داده ايم
در   داشته ام،در مسيرم  تغيير و تحوالتی که  سال است که با ساتيام بوده ام، با  تمام۱۲من 

هر چه   و مه ا سرسپرده بودکه انجام دهم بسياره  از من می خواست ساتياممقابل چيزهائی که 

      پناه  ساتيامم و  چالش هايم زيادتر می شدند، بيشتر به بيشتر در دنيا باال و پائين می رفت
  .  درسهای او بيشتر پيشرفت می کردممی بردم و با تمرين کردن

ه درسها را خيلی خوب زيرا همان موقعی که فکر می کنی ک.  ست اولی ذهن خيلی کلک و ناقال
گرفته ای و از آنجا تکان نمی خوری، همان مغز ناقال بيشتر و بيشتر در دنيا قاطی می شود و ياد 
       پر تمام فعاليت های دنيوی مشغول و  را با را آش  هر کاسه ای می کند و کاسه اشخود

سهای الهی  کمرنگ و کند، درذهن هر چه بيشتر حواس شما را با چيزهای دنيوی پرت . می کند
   انجام می شود که شما متوجهبه تدريج و آهسته ولی اين اتفاق آنقدر . تر می شوندکمرنگ 

بدين ترتيب است که شما شروع اين حواس پرتی .  انجام استدر شرفنمی شويد که اين اتفاق 
ی در مورد شروع می کنيد به کمتر مديتيشن کردن، بعد تمرين حضور را کمتر می کنيد، پر حرف

وش فرا دهد بيشتر تکرار به هر کسی که به شما گ، داستان ها را چيزهای دنيوی را زياد می کنيد
 نهم زدو توجه می کنيد، ويک دفعه،  با يک چشم به  ديگر کمتر به حقيقت اطمينان می کنيد،
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است سزائی داشته است و از همه مهمتر بوده ه  چيزی که برای شما قبال اهميت بمی بينيد
 .  از شما دورتر و دورتر شده استاکنون

دوران گول خوردن از ذهن ناقال،  با خود فکر می کنيد که هنوز آن ، در  سرگردانیدر آن دوران
ديگران آنقدر خاطر اينکه تمام فعاليت های ذهن و گفتگو و محاوره با ه هيچ مشکلی نيست، ب

  .کرده استبه خود و مشغول  شما را مشغول نگاه داشته که کال حواس شما را پرت

از اين چيزها خيلی )  هر چه که می خواهيد  الهيت را بناميد (بابا، ساتيام، حقيقتخدا،  وليکن
حقيقت اجازه نمی دهد کسی که لياقت و درک حقيقت را دارد  . با هوش تر و فهميده تر است

طر در سطح دنيوی شروع به  يک زنگ خناگهان. نی و بيش از حد  از او دور بماندبرای مدت طوال
صدای اين زنگ آنقدر گوش خراش است که حتی قوی تر از صدای انفجار  . صدا کردن می کند

اگر شما خوش شانس باشيد . کندمنفجر شده و شما را شديدا به بيرون پرتاب می بمبی است که 
د و او ت را قبول کرديقشما به او پشت کنيد، وقتی که شما حقيازه نمی دهد حقيقت اج

به شما تحويل داده شد، همان حقيقت ديگر با جواب آن  و ستاددعوتنامة مخصوص  برای شما فر
و از اينکه کارم تمام شد، يا فردا قت ندارم، بعد و اينکه امروز  سر باال راضی نمی شود، مانندهای

  .....يا هر موقع که وقت کردم  به شما بر می گردم و توجه می کنم و غيره و غيره

برای تو نيز  او و قدردانی قائل شوی، هر چيزی که  تو برايش احترام :  به من گفتساتياميکبار 
.  را تجليل می کندو هر چيزی را که تجليل کنی، او هم ت. می شوداحترام  و قدردانی قائل 

نمی خواهم از آن  گز من هر. حترام و قدردانی را آموختتجربة من به من يک معنی جديدی از ا
  . دور شومه است ابدی و صلح آميز را  عطا کردتنها چيزی که به من چيزهای ماندنی،

من کمک کردند که تمام  به  مثلِ سرمدر پايان می خواهم برايتان راجع به چيزهائی بنويسم که
ندگی کنم  و  ز باشم، در اين دنيا تغذيه شوند تا بتوانم  و يا دوست داشته باشم موجودم و روح

  . در زندگی دنيوی انجام دهمروزمره ام را کارهای 

وقتی با حقيقت آشنا می شويد و بر روی حقيقت کار می کنيد، ذهن دوست : ساتيام می گويد
جلب کامال به خود ندارد که قدرتش را از دست بدهد، به خاطر اينکه  آن ذهن قبال توجه شما را 

شما را ی که  با چيزهايذهن آن .  شما را رهبری کرده است، و به عنوان رئيسکرده است
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با بمب های کذائی اش بمباران می کند و سعی می کند شما را بترساند، يا نگران کند شما را 
اينها پروسة تميز . تکه تکه کند و با شدت بسياری از خانة آرامش و صلح تان بيرون بياندازد

اين .  به حقيقت نشان می دهيددر زمان تميز کردن، شما در واقع عالقه تان را. کردن ذهن است
 که در معشوقی. ست، که آن همان ذهن است قديمی ا کردن به معشوقپروسه مانند خيانت

با محل نگذاشتنِ به او،  همانطور که  باالخره البته آن معشوق، .ادار بوده ايدزمانی به او وف

ك باالخره از عدم توجه كود: "در مورد آن کودک می گويد"  الهامی از نازنين"کتاب " درساتيام
 به ذهن ".  می کندشما را ترکباالخره و   شود شود و به كار ديگري مشغول مي شما خسته مي

    تو تمام مدت مرا دچار رنج و عذاب کردی و من ديگر به تو گوش، گوش کن :بگوئيدتان 

 با قت خود راو. بيشتر هوشيار باشيد، اجازه ندهيد که در حضور حقيقت خفته باشيد. نمی کنم
اينها . لف نکنيدت هايشان، حتی داستان های خودتان داستانگوش دادن به آدم های قديمی، 

 بيرون ساتيامِوجود شماست، در  برای هميشه در درون و ساتيام. کردن هستندفقط وقت  تلف 
ست دست تان را با شجاعت در د.  همه چيزِ شما  شود،می کند تا اينکه دروناز شما  محافظت 

    . درون بگذاريد و  به جلو قدم بر داريدساتيامِ

  

  ....و آسايش و تسلی  همين حرفهاست که به من کمک می کند که زندگی را ادامه بدهم
  

  آيدا
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  .....تقديم به ساتيام عزيزم، نازينن ترينم، عزيزترينم، حضرت عشق  که عشق را در من دميد

  
     بهار و سبزه و سنبل دميدی                       ل دميدی           ز سرمای زمستان گُ

  ل چون اللة خندان دميدی ز خاک مردة جان و تن من                                       تو گُ
   تو ای آزادی و صبح بهارم                                        چه خوش بر کوه نادانم دميدی

     چه عشق جانفزا بر من دميدی دم من                                تو ای سلطان عشق و هم
   به دنبالت دويدم بی سر و پا                                      به دربارت نشستم تا سحرگاه

   ز پا و بوسه بر جان لطيف ات                                    شدم قربانی عشق عظيمت
  به نامت                                      به چشمانت شدم مستان عالم ز آياتت شدم چاکر 

  م منق    به درگاه  و جاللت  عاش                 تو ای مهر من و سجادة من
   تو ای دين و طبيبِ چاره هايم                                   ز شمشير و غالفت سبزه زارم

    ماندگارمبيکرانتز عشق            تو ای حق و يقين و حضرت عشق

  
  

  با عشق فراوان،

  گوپيه ساتيام
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، نيلوفر و پانته آ از  صميم قلب تشکر کنم برای از خودگذشتگی و در اينجا می خواهم از گوپی
عشق و .  نشريه هاو درست کردن اين له هامقا، ترجمة گردآوریگذاشتن وقت پر ارزش شان در 

  .گيرندبدن اين نشريه ها تحت تاثير قرار با خوان سرسپردگی ای که باعث می شود ديگران 
  
  

  با عشق،

                 ساتيام
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ر را يکديگمعلم درونی و بيرونی  موقعی که ،خود شناسی استضمير آگاهی مسيح گونه 
" خود"اميدوارم همه ما يک درک عميقی از . می کنند، و اين کل معنی آن است مالقات 

  درک در آن. شويم ود عشق بی خ و افکار، اعمالدر فهم مان به اندازةداشته باشيم و 
 هيچگاه برای يک لحظه هم عظمت و يا  آزادیِ.  تمام خلقت است برای برکتی ومنفعت

وقتی که شما شمشير حقيقت را .  را فراموش نکنيد وجود تان نامحدود و بيکراناليتناهیِ 
با . بايد کشته شودکه  آنچهشيد، مخصوصا دست می گيريد، با آن خود کوچک را می کُه ب

 مانند اين درست .  می بريد  های قديمی خود را از بينشما تمام باورآن شمشير حقيقت 
  . باز دوباره متولد شویتاهر روز بمير : چيزيست که عيسی می گويد

  .بدست  آوريم" خود" را  با درک از مان  اميدوارم ما امسال تولد واقعی خود

  ساتيام
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 و همچنين ش دادن گو، مشاهده،ساتيام کالسهایموجود از های  CD ها و DVD ليست برای 
 وب به می توانيد هاشريه  ن وايشانی مصاحبه ها، کنفرانس ها، ی موجودکتابها،  آنهاسوزاندن

   . کنيدمراجعه www.nazzanine.orgسايت 
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