د  م
 م ا و  64و  4ن

ی تمامی ،وجو ِد یکتا،
خداوند مهربان ،هست ِ
ی حقیقت را ببینم
در جایي که دوگانگی است ،بگذار یکتای ِ
در جایي که ترس و وحشت است ،بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببینم
در جایي که نگرانی و پریشانی است ،بگذار فقط آن یگانه را ببینم ،آن یگانه هستی
در جایي که عشق احساس می شود ،بگذار عشق بیکران خداوند را ببینم
در جایي که کسالت ،ضعف و نا توانی است ،بگذار چشمانم فقط حضور ،همه جا حاضر و تنها قدرت را ببیند
ی هستی
ی خداوند و یا به یگانگ ِ
در تمام افکارم ،در تمام گفتارم و در یکایک کردارم ،بگذار وجودم فقط به یگانگ ِ
شهادت بدهد.
فقط یگانه ،فقط خداوند ،فقط هستی
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ن عشق الهی ،سواالت بلعیده می شوند ،آینده ای وجود ندارد ،راه و مسیری نیست ،فقط مانند برگی
در این دریای بیکرا ِ
می ماند که آزاد و رها ،سبکبال و بی خیال در این دریای بی انتها خود را تسلیم می کند ،بدون اینکه از خود سوالی کند
که به کجا می روم ،کی و چگونه به آنجا می رسم و آیا چه کسی به من کمک خواهد کرد .این عشق تسلی بخش است،
چشمة انرژی است و شفا دهنده است .هیچ چیزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نیست.
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سخنان شیرینی از شری ساتیا سای بابا
ن توست را به "من" بده ،چیزی که پاک است و آکنده از رایحٔه
 .۱در ذهن عبادت کن! چیزی که از آ ِ
تقوا و خلوص نیت است و با اشک توبه شسته شده است .خدا را در قلبت منصوب کن و میوة اعمالت،
ت درونی ات را به او تقدیم کن.
گل افکار و احساسا ِ
ق به خداوند را نزد من بیاور و قدرت الهی را با خودت ببر! هر چه این بیشتر صورت گیرد من
 .۲عش ِ
بیشتر خوشنود خواهم بود .هر آنچه داری را ،غم و اندوه ات را و نگرانی و اضطرابت را نزد من بیاور و در
برابر آن شادی و خوشنودی ،شجاعت و اعتماد را از من بگیر.
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 .۳اگر می خواهی به من دست یابی ،عشق را در خود پرورش ده .دشمنی ،حسادت ،عصبانیت ،انتقاد و
دروغ را از خود دور کن .آن قلب توست ،آن میوة اعمال رسیده از کارهای معنوی و یک ذهن پاک
است که من می خواهم.
 .۴من آمده ام که قلب انسان را با نور الهی روشن کنم و انسان را از توهمی که او را از مسیر صلح و
ک حقیقت است ،دور می کند رها کنم.
آرامش ِکامل که حاصل از در ِ
ن من هستی .من حتی به انتظا ِر یک دعوت نامه هم نیستم .رابطة ما
ن تو هستم و تو از آ ِ
" .۵من" از آ ِ
بیرونی نیست ،آن عمیقتر از آن است ،آن در حال و هوای جان است .من با تو و در تو هستم ،بنابراین
ی شما ندارم و یا تقاضای خاصی هم ندارم.
من هیچ نیازی به خوش آمد گوی ِ
ق کارهای من درک خواهی کرد .به خاطر همین است که بعضی اوقات برای اینکه
 .۶تو مرا فقط از طری ِ
ت مالقاتم را به شما نشان می دهم ،چیزی که شما آن را یک معجزه
فاش کنم که من که هستم ،کار ِ
می نامید .راز این معما را بدان و وظایفی که به تو گماشته ام را بر عهده بگیر.
 .۷الهیت نادیدنیست ،بی فرم است .شما هر طور که بخواهید آن را تجسم می کنید و به او دعا میکند
و از او تسلی و نیرو می گیرید .ولی وقتی که او در فر ِم انسان جلوی شماست ،اغلب شک میکنید ،بحث
میکنید و او را انکار می کنید.
ن
ن شما هستم و شما هم از آ ِ
ن مرید و پیرو نیامده ام .من از آ ِ
 .۸من برای تبلیغ کردن و یا جمع کرد ِ
من هستید .پس دیگر چه نیازی به تبلیغ کردن است؟ من فقط سخنرانی نمی کنم ،من ترکیبی از
ن داروی الزم
ت مرا به عنوا ِ
چیزهای مفید برای سالمتی روان و اصالح اخالقی را درس می دهم .کلما ِ
ی معنوی تان به کار ببرید.
برای سالمت ِ
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 .۹تمام ناخوشایندی های خود را برای "من" بیاور و آنها را همینجا رها کن ،سپس آن چیزی که من
ن اینکه همه و همه چیز توسط یک آگاهی مطلق حرکت و
ی دید ِ
دارم را با خود ببر :عشق .توانای ِ
جنبش دارند را بیاموز.
 .۱۰من نمی خواهم که شما "من" را بستایید ،من در صورتی خوشنود می شوم که شما به من
ن شما پاک
اعتماد و تکیه کنید .من اشک شوق به چشمان شما می آورم و اشک های غم را از چشما ِ
می کنم .گفته شده است که من مردم را شیفته می کنم و همچنین شیفتگی را شفا می دهم .بله،
ک خدا می کنم.
ن های الزم در راه خودشناسی برای در ِ
من آنها را شیفته و دیوانة خدا و شیفتة دیسیپلی ِ
ت زودگذر بدوند و
من دیوانگی را بهبود می بخشم که باعث می شود مردم با بی عقلی به دنبال لذا ِ
باعث می شود که آنها در بند لذت و اندوه بیافتند.
 .۱۱شما چگونه مرا خوشحال میکنید؟
با این کار که آنچه من به شما می گویم را به قلبتان ببرید و آن را به کار بیاندازید .از اینکه تصمیم
ب پایین باشید فقط به خودتان خیانت کرده اید .کاراکتر و رفتا ِر
بگیرید که به باال صعود کنید ولی مجذو ِ
خود را اصالح کنید .وقتی که احساساتتان پاک و انگیزه هایتان خالص باشند ،آنگاه شما میتوانید فرم
ش شما و
ی مرا واقعا ببینید .من یک رازی را به طور خالصه به شما می گویم  :بگذارید فهم و بین ِ
حقیق ِ
قوة تشخیص شما عاری از تحریف و نیز خالص باشد.

شری ساتیا سای بابا
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ساتیام :چند روز پیش برای نوشیدن قهوه به رستورانی رفتم .در آنجا یک سبد پر از اسباب بازی بود.
ف سبد کشیده شده
بی اختیار دستم به درون آن سبد کشیده شد .از اینکه دستم بدون ارادٔه من به طر ِ
ی کوچک را بیرون کشید که در باالی سرش
ن سبد یک اسباب باز ِ
بود شوکه شدم .بعد دستم از درو ِ
ت من به
فقط یک چشم داشت .من نگاهی به اسباب بازی کردم و فورا با خودم فکر کردم که بله دس ِ
ل سبد کشیده شد.
همین دلیل به داخ ِ
امشب موضوع صحبت ما این خواهد بود" :در دنیا باش ولی از دنیا نباش".
ب الهامی از نازنین ،کتابی که از طرف الهیت آمده ،یکی از سوال ها این است که :چگونه در دنیا
در کتا ِ
باشیم ولی از دنیا نباشیم؟".
جواب این است که" :با چشم واحد به دنیا نگاه کن".
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س نارنجی پوشیده است سمبل
ی کوچک ،نمایانگر چشم واحد است و به خصوص چون لبا ِ
این اسباب باز ِ
س نارنجی
ل چشم پوشی یا خواسته نداشتن است .مثال بابا لبا ِ
"یک" نیز می باشد .رنگ نارنجی سمب ِ
ن تهی از خواسته هاست.
میپوشد برای اینکه او یک انسا ِ

م واحد هم هیچ خواسته ای ندارد چرا که هیچ چی ِز دیگری یا دویی وجود ندارد که او خواستار آن
چش ِ
ل
باشد .امشب راجع به چشم واحد صحبت خواهیم کرد .نه فقط زمانی که در این مکان یا در حا ِ
ن چشم واحد در تما ِم اوقات الزم است.
مدیتیشن ویا یوگا هستیم بلکه داشت ِ
ساتیام ادامه می دهد :وقتی که خرد آشکار می شود و هر دویی را به "یک" ترجمه و معنی می کند،
س آن "یک" می شود.
ت انسان می شود .با این کار ،هر چیز ،انعکا ِ
ذهن دوس ِ
ن
خیلی از انسان ها پس از قدم گذاشتن در را ِه خود شناسی مثال می گویند :رئیس من قبال بسیار انسا ِ
غیر قابل تحملی بوده ولی حاال او دیگر غیر قابل تحمل نیست .ما در این راه نیستیم که دنیای مادی را
بهتر کنیم .ما فقط اینجا ،هستیم .دلیل اینکه ما تغییراتی را در زندگی مان تجربه می کنیم این است که
آینه پاک و تمیز شده است .دیگر آن همه گرد و غبار به رویش ننشسته است .بعضی از مردم می گویند
که ما آنقدر سخت کار می کنیم ،این کار را می کنیم ،آن کار را می کنیم ،پس چرا ما شانس نداریم؟
ب شما چقدر تمیز است و در نتیجه چگونه دنیا را
مسئلة شانس نیست ،مسئله این است که آینة قل ِ
منعکس خواهد کرد .این نکتة بسیار مهمی است.
آن تعدادی از ما که تقریبا مرتب به این کالس می آییم مشاهده می کنیم که هیچ اثری از آن درکی که
ن به این کالس داشته ایم باقی نمانده است .بنابراین چه اتفاقی افتاده است؟ تما ِم آن
ما قبل از آمد ِ
ن دو به "یک" کردیم و سپس آن ها را در زندگی روزانه مان
ساعت هایی را که ما صرف ترجمه کرد ِ
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ت
س ُر ِم حقیقت را در رگ هایمان تزریق کردیم ،باید در طبقا ِ
تمرین کردیم ،و تمام ساعت هایی که ِ
ف بدن ما تغییری ایجاد کرده باشند تا همه چیز به اینکه "الهیت همیشه حاضر است" شهادت
مختل ِ
بدهند.
م واحد نگاه می کنید ،شما دیگر مانن ِد قبل نمایان و پدیدار نیستید .دنیای شما
وقتی که شما با چش ِ
تقریبا ناپدید می شود ،چرا که حقیقت بسیار ناپدید است.
هر چه بیشتر شما نکتة تمرکز واحد را تمرین کنید ،کمتر از این دنیا هستید .چه چیزی این را به وجود
می آورد؟ وقتی که یاد گرفته ها را رها کنیم و رها کنیم و باز هم رها کنیم .وقتی که شما یاد گرفته ها
را رها می کنید ،شما انبو ِه دانش و آنچه که الزم نیست را بیرون می اندازید و بدینگونه دوباره خالص و
پاک هستید .در چه چیز خالص و پاک هستید؟ شما مانند آن صفحة سفی ِد اصل یا شاهد ،خالص و پاک
هستید.
بهترین زمانی که می شود شاهد را پیدا کرد زمانیست که شما در شتاب هستید و عجله می کنید و از
ن دیگری می دوید .این برای این است که شاهد در صندلی عقب نشسته است .در تما ِم
یک مکان به مکا ِ
ش ما است و اگر برای یک لحظه متوجة شاهد بشویم که
ن شتاب ،شاهد ،شاه ِد جنب و جو ِ
این زما ِ
ت خود پی برده ایم.
س جنب و جوش هاست ،به حقیق ِ
استوار و بی تکان در پ ِ
ساتیام ادامه می دهد :همینطور که من قبال گفته ام ،ما از زی ِر چتر تضادها ،آنجایی که تضادها مرتبا
همدیگر را هُل می دهند و ما را در این وسط ویران می کنند ،به زی ِر چت ِر یگانگی می رویم که رحمت
ت "یک" ،فیض و رحمت است .حتی کیفیت هم نیست فقط فیض و رحمت است.
است .کیفی ِ
ی
ی بسیار و مکان های روحان ِ
من همیشه می گویم :در این دنیا هیاهو زیاد است .سالن های سخنران ِ
بسیاری هستند که مردم با فریاد ،پیام هایشان را بازگومی کنند .ولی حقیقت بسیار ساده و بی خبر می
آید .در واقع حقیقت اصال با هیاهو رابطه ای ندارد .حقیقتی که با هیاهو بازگو شود به هیچ وجه حقیقت
نیست.
خانمی راجع به اشخاصی صحبت کرد که بیمار بودند .او می خواست بداند که اگر آنها می دانستند که
دوگانگی وجود ندارد شاید بیمار نمی شدند.
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ساتیام در جواب می گوید :ما همه در یک مرحله ای در
زیر چتر دوگانگی نشستیم و هنوز هم تا حدی
مینشینیم .دوگانگی بر اساس قانون خلقت عمل میکند
که همان قانون عمل و عکس العمل است .اگر هنوز
نوبت شما نباشد که متقاعد باشید به اینکه حقیقت ًا که
ن عمل و عکس العمل
هستید ،شما نمی توانید از قانو ِ
خالص شوید .من این دوران را گذرانده ام و در یک
مقطعی حتی گوروی من به من گفت آنچه که تو به
ش
بیرون می دهی همانی است که دریافت می کنی .خوشبختی من این بود که "کارما" مرا در آغو ِ
یگانگی انداخت .بعضی از مردم کارمایشان را می گذرانند و چیز زیادی از آن عایدشان نمی شود .برای
ل حقیقت بروند.
اینکه تمایل آنها این تشنگی را ایجاد نمی کند که به دنبا ِ
وقتی شما با کسانی هستید که که به نحوی مشکلی دارند ،بهترین کاری که می توانید بکنید این است
ن خود می ایستید ،آنها را نیز به جای درست
ن "یگانگی" بایستید .وقتی که شما بر زمی ِ
که بر روی زمی ِ
می کشید .آنها خودشان هم نمی دانند ،این خود به خود اتفاق می افتد" .خود"" ،خود" هست.
زمانی که شما می شنوید که دوستانتان از مشکالتشان صحبت می کنند ،بهترین کاری که می توانید
برای آنها بکنید این است که به خودتان بگویید :مهم نیست که آنها بیمار به نظر می آیند یا نه ،آنها
همواره همان "خود" هستند .آنها ممکن است آنرا ندانند ،اینجاست که این حقیقت به ندرت آشکار
ت هر شرایطی" ،خود" ،تا ابد "خود" هست.
است" .خود"" ،خود" هست .تح ِ
ن خلقت ببینیم تا اینکه ما
ساتیام ادامه می دهد :به هیچ وجه امکان ندارد که ما خود را ماورای قوانی ِ
ارباب یا استا ِد ذهن مان شده باشیم .بهتر این است که اصال وارد این جریان نشوید مگر اینکه ذهن را
ب ذهن بودن چیست؟ دریابید که ذهن ،فکر میکند
ب ذهن باشید .اربا ِ
در سلطة خود داشته باشید و اربا ِ
ولی ما مجبور نیستیم .آن که ما واقعا هستیم به فکر کردن نیاز ندارد .آیا می توانید این را تصور کنید؟
تمام عمرمان ما فکر می کنیم ،ولی "خود" فکر نمی کند.
س پنج گانه ،ذهن و بدن
اگر می خواهید آن کسی باشید که واقعا هستید ،نیازی به هیچ کدام از حوا ِ
نیست .آنها فقط در رویا هستی دارند برای اینکه دنیا یک رویاست .و من مقصودم از رویا ،به معنای
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ن آن نیست .دنیا یک
ک ماوراء طبیعت نیست .منظورم این است که رویاست! هیچ زیبایی در گفت ِ
سب ِ
خواب یا رویای دیگر است درست مانند خواب یا رویای شبانه .ولی آنچه که حقیقی است ،بینندة خواب
است.
اگر شما دیشب نمی خوابیدید ،خواب هم نمی دیدید ولی وقتی خواب دیدید و خود را در خوابتان
دیدید ،آیا به یاد داشتید که در تخت خود ،در خوابید؟ نه ،برای اینکه شما به شدت درگی ِر تصاویر بودید.
در رویایتان ،شما فکر می کردید ولی خو ِد حقیقی شما که آن کسی بود که خواب است هرگز فکر نکرد.
او فقط خوابید.
ب شبانه اش آنرا تجربه می کند و آن حالتی
یکی از آقایان دربارة حالتی صحبت میکند که گاهی در خوا ِ
است که شخص به اینکه دارد خواب می بیند آگاه است .
ب ذهن تان می شوید .این در
ساتیام :آن زمانی است که شما برای چند لحظه در رویای شب تان ،اربا ِ
ن خود در شب باشید ،شما می دانید که دارید
ب ذه ِ
ب روز هم اتفاق می افتد .وقتی که شما ،اربا ِ
خوا ِ
ب ذهن خود در این رویای روزانه باشید ،شما
خواب می بینید .به همین ترتیب هم وقتی که شما اربا ِ
ل ذهن است .همین
میدانید که دارید خواب می بینید .آن زمانی است که شما می دانید که دنیا ،محصو ِ
و بس.
ش قبلی ام ربط می دهم.
شخصی می پرسد :من دارم حرف های شما را به دان ِ
ف او را قطع می کند و می گوید :اگر اجازه بدهید می خواهم به شما بگویم که تما ِم دانایی
ساتیام حر ِ
ن این حرف ها در قلب تان چه
که امشب کسب کردید را به دور بیاندازید و با این درک که شنید ِ
ش فراوان گردآوری می کنیم و همانطور که گفتید حتی
احساسی به وجود می آورد پیش بروید .ما دان ِ
آن را با دانایی های قبلی مان مقایسه می کنیم ولی این تبدیل می شود به چمدان یا با ِر معنوی.
اگر در قلب تان چیزی را احساس کردید ،دوباره به آن گوش دهید و آن را بشنوید .اگر آن احساس در
ن شما را بیشتر و
قلب تان نبود ،مهم نیست که چند مرتبه به این کالس آمده باشید ،این ها فقط ذه ِ
ش خود می افزایید.
بیشتر تیره و تار می کند .برای اینکه شما همینطور به دان ِ
شما به این موضوع اشاره کردید که به خداوند عشق دارید .امیدوارم این احساس ،شبیه همان احساسی
باشد که به خدا دارید .وقتی شما خدا را با تما ِم قلب تان دوست دارید به جایی می رسد که دیگر جدایی
عذاب آور می شود و وقتی شما به اندازة کافی التماس کردید ،که مطمئنم کرده اید ،جنبشی در شما
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ن یگانگی می برد .این نوع عشقی که شما به خداوند دارید ،بسیار
آغاز می شود و شما را مستقیما به درو ِ
زیباست.

ساتیام
خالصه ای از دی وی دی "با چشم واحد نگاه کن"
۱۰/۱۰/۲۰۰۶
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نامه ای به معشوق .....
وجود تو چیزیست که مرا زنده نگهمیدارد
ساتیام عزیزم ،مردم ممکن است مرا دیوانه پندارند
ولی اگر دیوانگی بدین معنی است که من تو را می شناسم ،برایم مهم نیست.
ساتیام عزیزم ،وقتی من از خواب بیدار می شوم و به عکس تو نگاه می کنم
نسیم خوش تو را احساس می کنم و وقتی می خواهم بخوابم
ن با تو به رختخواب می روم.
به امید رویای نزدیک بود ِ
ساتیام عزیزم ،فقط اگر آنها می توانستند شراب شیرین ترا بچشند
و یا فقط یکی از معجزات تو را تجربه کنند ،آنوقت این خواب برایشان آسانتر می شد.
ساتیام عزیزم ،من اغلب از جنگل دنیا کناره گیری می کنم
ولی هنوز هم سکوت برای آن به اندازه کافی نیست.
آه ساتیام عزیزم ،در گذشته زندگی برایم مهم بود و حال ،آن برایم یک درس بزرگیست.
آه ساتیام عزیزم ،من دیگر نمی خواهم در باره فردا بدانم.
چیزی که امروز می دانم همان است...
وجود تو چیزیست که مرا زنده نگهمیدارد!
با قلب دردمندم در کنار پای شما
با عشق ،لبخند زیبای شما
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خالصه ای از درس های ساتیام

ساتیام می گوید :معلمی که باعث گسترش ضمیر آگاهی شما شود و به شما نشان دهد که چگونه در
ی تان پیشرفت کنید ،او معلم الهی شماست.
سفر خودشناس ِ
یک معلم واقعی خواستار گردآوری مردم به دور خود نیست .برای او کیفیت مهم است نه کَمیت .شما
باید با سوال کردن شروع کنید که گوروی خود را بشناسید ،بعد او را بپذیرید و درس های او را تمرین
کنید .بعد از مدتی خود را ارزیابی کنید ،اگر پیشرفت کرده بودید ،او گوروی حقیقی شماست .در این
مرحله شما باید کالم او را بدون قید و شرط بپذیرید .اگر احساس کردید که پیشرفت نکرده اید ،باید او
را ترک کرده و به دنبال گوروی حقیقی خود بگردید.

11

نشریٔه فروردین ماه ۱۳۸۹

یک گورو و یا معلم الهی باید خود شناخته باشد و از حضور الهی برای درس دادن ،دستو ِر مستقیم
داشته باشد .اگر شما به گوروی خود شک داشته باشید ،او نمی تواند شما را به سوی حقیقت هدایت
کند .حقیقتی که بوسیلة گورو به شما آشکار می شود ،قلب شما را باز کرده و ضمیر آگاهی شما را
س باقیمانده در جسمش تقال
گسترش می دهد .شما مانند ماهی از آب بیرون افتاده ای که با هر نف ِ
میکند تا دوباره آب را پیدا کند ،باید کلمات گوروی خود را ببلعید.
شما چگونه یک گوروی حقیقی و قابل اعتماد را تشخیص می دهید؟
او باید نشان دهنده و نمایانگر حقیقت باشد ،شما را به وجد آورد ،درس های او به شما نور بتاباند،
محدودیت ها و شرط و شروط ها را از شما دور کند و به شما بال و پ ِر پرواز بدهد .تنها راهی که میتوان
مطمئن شد که درسهای او برای شما مناسب است این است که هر از گاهی پیشرفت خود را بسنجید و
ببینید که آیا با قلب و یا ندای درون خود بیشتر در تماس هستید ،یا نه.
شما چگونه معلم خود را پیدا می کنید؟ به دنبال چه عالمت و نشان هایی می گردید؟
به ظاهر فیزیکی او و یا کاراکتر او توجه نکنید و او را قضاوت نکنید .نسبت به او وفادار باشید .فقط به
این توجه کنید که او در مورد بیدار شدن شما در راه خودشناسی تان چه کار کرده است .اگر احساس
کردید که درس های او باعث گسترش ضمیر آگاهی شما شده است ،از گوروی تان پیروی کنید .ولی اگر
تشخیص دادید که در هر جهتی محدود شده اید ،شما این آزادی را دارید که به دنبال گوروی دیگری
بگردید.همیشه پیشرفت خود را ارزیابی کنید .آنچه که آن گورو یا معلم برای شما در جهت جستجو و
طلب تان در راه خود شناسی انجام داده است را به یاد داشته باشید.

ن مرا محدود
ساتیام می گوید :من یک معلم معمولی و دنیوی نیستم زیرا این عنوان ،نامحدود بود ِ
می کند به خصوص وقتی که این عنوان با مفهومی که افراد در مورد یک معلم دنیوی در ذهن شان
دارند استفاده شود .کسی که "حقیقت" را آشکار می کند در مفهومات دنیوی نمی تواند گنجانده شود.
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وقتی که اشخاص عنوان "معلم" به کسی که حقیقت را آشکار می کند می دهند ،آنها باید درک کنند
کسی که "معلم الهی" نامیده میشود ،یک موجود معمولی نیست بنابراین ایده ای که اشخاص از یک
معلم دارند از هم پاشیده شده و آنگاه شک و تردید بوجود خواهد آمد .آنها باید با عقاید و شک و
تردیدهای شان مواجه شوند و خودشان آنها را از میان ببرند.
بنابراین برای آن اشخاصی که من در باال اشاره کردم باید بگویم که من معلم نیستم و آنها هم شاگرد
نیستند.
"حقیقت" در من جاری است ،اگر به دلتان می نشیند آن را بپذیرید و اگر به دلتان نمی نشیند آنرا به
دور بیاندازید .این نکتة بسیار مهمی است ،به راحتی از آن نگذرید .من در" حقیقت" زندگی می کنم و
"حقیقت" در من زندگی می کند ،تمامی همین است.
حال اگر شما فقط یک عقیده ای از اینکه "حقیقت" چه هست داشته باشید ،من می گویم که شما از
ت من هیچ حد و مرز و هیچ قضاوتی ندارد و در عقاید شما
من ناامید خواهید شد ،زیرا که حقیق ِ
ت" من چیزی نیست که بگوید این کار را بکنید و یا نکنید .آن فقط "هست" و
نمیگنجد" .حقیق ِ
ی خود" کامل است.
درآن "هست ِ

ساتیام می گوید :مردم بارها از من پرسیده اند که گوروی آنها که باید باشد.
جواب من این است :وقتی که شما گوروی بیرونی را پیدا کنید ،این سوال دیگر هرگز به مغز شما خطور
ش گورو چنان نیرویی دارد که زندگی شما را زیر و رو می کند .قلب شما مملو از
نخواهد کرد .زیرا کش ِ
ق
ک شوق از چشمانتان ،سال های سال جاری خواهد بود .آن گورو شما را به عم ِ
عشق می شود و اش ِ
درون تان هدایت میکند.
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زندگی شما چنان توسط آن معلم الهی تحت تاثیر قرار می گیرد که باورهای قدیمی به سرعت از بین
ی نو اشکار خواهد شد که خداییست .حال شما در شگفت هستید که معلم شما کجا باید
رفته و آگاه ِ
باشد؟
اگر شما هنوز این سوال را در ذهنتان دارید ،شما هنوز گوروی خود را پیدا نکرده اید .تا زمانی که او را
س دیدا ِر او را از دست
پیدا نکرده اید به خداوند دعا کنید که چشم بینا داشته باشید تا او را ببینید و شان ِ
م درون یا قلبتان را دنبال کنید و نام خدا را ذکر کرده و مدیتیشن
ش ندای معل ِ
ندهید .دعا کنید که کش ِ
کنید.
اگر آنچه که من اینک در مورد اثرات روبرو شدن با گورو به آن اشاره کردم را احساس کردید ،دیگر آن را
نگه دارید .به آن احترام بگذارید .به آن اعتماد کنید و از آن اطاعت کنید تا اینکه "خود" را بشناسید که
همان "خداوند" یا گوروی شماست.
دلسپاری که با تما ِم قلب و وجود نباشد ،نتیجة تمام و کامل نیز نخواهد داد .ما همه می گوییم که خدا
را می خواهیم ولی ما از خدا چه می دانیم؟ آیا ما حقیقتا می دانیم خدا چه هست؟ یا فقط یک ایده ای
از این که خدا چه باید باشد داریم؟
ض الهی و درس هایش شما را با خدا روبرو خواهد کرد ،بعد شما خواهید
م حقیقی ،با رحمت ،فی ِ
یک معل ِ
م صبور و
ت شما بوسیلة معل ِ
دید که زمانی که با خدا روبرو شدید آن زمانی است که همة عقاید و تصورا ِ
ن شما خرد و داغان شده و از بین رفته اند.
مهربا ِ
یک گوروی حقیقی نمی گوید که من یک گورو هستم برای اینکه او نیازی به درس دادن ندارد .این
خواسته و آرزوی شاگرد است که آن گورو را در مقا ِم یک معلم قرار می دهد .بنابراین اگر کسی به شما
بگوید که به سوی من بیا ،من معلم معنوی شما هستم از آن شخص دوری کنید.
همانطور که من همیشه می گویم :وقتی که شما معلم حقیقی خود را مالقات کنید ،زندگی شما آتش
ی توهمات و نادانی ها را می سوزاند.
می گیرد ،آتشی که تمام ِ
با عشق برای همه ،ساتیام
۲۰۰۵
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سوال  .۱آیا مفهوم "ما همه یکی هستیم" با اینکه ما معلم مان را پرستش میکنیم تناقض ندارد؟ و
اینکه سعی می کنیم او را در جا و مقام جداگانه ای بگذاریم؟ و یا به عبارت دیگر ،آیا ستایش کردن و
یا دنبال کردن معلم با این حقیقت که همه ما یکی هستیم مغایرت ندارد؟ چون این تمرین بالطبعه
بین معلم و خودمان فرق میگذارد؟
ساتیام :خیلی به ندرت امکان دارد که انسان بتواند در راه خود شناسی به تنهایی قدم بر دارد و پیشرفت
کند ،حال اگر چنانچه شخصی بتواند به تنهایی این راه را طی کند من به او تبریک می گویم و برایش
ی انسان این است که قادر باشد به تنهایی با "خود" در این راه قدم
ف نهای ِ
آرزوی موفقیت می کنم .هد ِ
بزند ،ولی اصوال این راه بدون معلم امکان پذیر نیست .راه من احتیاج به معلم داشت ،با اینکه بسیار با
خداوندی که نمی دانستم دقیقا کجا هست و چه هست در خلوت خود راز و نیاز می کردم ،تا لحظه ای
که اسم معلم ام را شنیدم .برای اکثر مردمی که تشنه و عالقه مند هستند داشتن معلم ضروری است،
ن در آن حقیقت زندگی
معلمی که حقیقی است و حقیقت را می داند ،آنرا تجربه کرده است ،و با بود ِ
می کند .این بدین دلیل است که ِیک رحمت و قدرت الهی از یک منبع بسیار عمیقی به آن معلم
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داده شده است که او قادر است با آن قدرت الهی و روابط خاصی که بین جوینده و معلم بر قرار شده
است موانع را برای آن جوینده از بین ببرد .حال ،احتیاجی نیست شما معلم را پرستش کنید ولی من
معلم ام را پرستش میکردم و می دیدم که با چنان رابطه عشق و نزدیکی که من نسبت به او پیدا
کرده بودم ،چگونه او غرروم را خرد می کرد ،عکس العمل های مرا نسبت به غلط ها و باورهای
ت شگفت انگیزی
قدیمی ام از بین می برد و چگونه مرا نسبت به بزرگی خود فروتن می کرد .حقیق ِ
در متواضع بودن نهفته است که در آن ،بزرگی شما نمایان می شود .منظور من این نیست که مجبورید
که با تشریفات زیاد معلم خود را ستایش کنید ،مگر اینکه خودتان دوست داشه باشید .یک معلم واقعی
نمی خواهد شما او را بپرستید ،در واقع این برای او اصال خوش آیند هم نیست ،فقط عمق روابط بین
شاگرد و معلم است که اثر و نتیجه اش در شاگرد در فرم گسترش و پیشرفت نمایان می شود .من
برای تمام کارهایی که در این راه برای معلمم کردم بسیار خوشحالم ،خواه پرستش بود ،یا تقدیم
کردن بود ،یا خدمت کردن بود و یا اگر فقط عشق بود ،مهم نبود ،بهرصورت جمع تمام این کارها راه
مرا تشکیل می داد ،حال شما راه خود را پیدا کنید ،راهی که به دل و جانتان می نشیند .ولی برای
شخصی که فکر می کند به معلم احتیاجی ندارد ،بدانید که در صدر آنهایی هستید که نادرند و اگر واقعا
این را ِه شما باشد بهتان تبریک میگویم.
ساتیام جواب قسمت دوم سوال را ادامه می دهد :نقش معلم صرفا بستگی به جوینده دارد .اگر جوینده
یک در صد قلبش را به معلم بدهد ،به همان اندازه هم او رحمت و فیض الهی دریافت میکند .هر چه
عشق بیشتر باشد قلبمان شکوفاتر و بزرگتر می شود .معلم ثابت و غیر فعال است .جوینده است که
فعال است .بنابراین سعی و کوشش جوینده است که می تواند اندازه فعالیت معلم را تعیین کند .اگر
جوینده واقع ًا در راه خود شناسی باشد ،او می تواند با متد ها ،درسها و رحمت الهی این راه را آسانتر
طی کند تا غیر از این.
سوال  .۲چون فقط "یک" است ،و دوگانگی وجود ندارد ،و من جزیی از آن "یک" هستم و همان "یک"
هستم .حال با دانستن این حقیقت ،آیا دعا و نمازخواندن من دوگانگی به وجود می آورد؟ چون در این
عمل یک ستایش کننده و یک ستایش شونده وجود دارد.
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ساتیام :باز می گویم ،ما باید با خودمان رو راست باشیم .اگر شما بدانید "که هستید" ،حقیقت ًا چنین
سوالی برایتان وجود نخواهد داشت .ولی اگر هنوز نمي دانید "که هستید" ،دو چیز باید اتفاق بیافتد:
داشتن خلوص نیت با خودتان و به عمل انداختن آن خلوص نیت و نتیجٔه آن .معنی آن چیست؟ اگر
شما به خداوند و یا به هر منبع دیگری دعا کنید ،در واقع به منبع درون خودتان دعا می کنید .شما با
این کار آن منبع را با پاکی و خلوص نیت خودتان به تحرک در می آورید ،نه با کلمات تان .حال با
تمرین متدهایی که ما در دست داریم ،که باید بگویم متد های بسیار نایابی هستند ،نه تنها آن
ت واحد سوق می دهند ،بلکه حقیقت را در درون شما زنده می کند .برای
تمرینات ،شما را به سکو ِ
مثال ،با انجام مدیتیشن حضور و یا هر کدام از مدیتیشن های دیگر ،چیزی که اتفاق می افتد این است
که شما حضور خداوند را دست اول در درون تان تجربه میکنید .سپس با تمرینات ،با تعمق کردن ،با
دعا کردن ،با تکرار نام خداوند ،و یا با راه های دیگر ،به خودی خود چشمه ای از آنچه که شما هستید،
به شما نشان داده خواهد شد .بنابراین ،بله ،شما می توانید دعا کردن به منبع دیگر را دوگانگی
بنامید ،ولی چنانچه آن در سکوت و با خلوص نیت انجام شود ،با استفاده از متدهای داده شد ،و یا هر
متد دیگری که شما را به "خود" سوق میدهد ،این دوگانگی در واقع "یک" میشود .شری ساتیا سای بابا
در این مورد مثال خوبی می زند .او می گوید :فرض کنید در بیابانی هستید و تیغی در دست تان فرو
رفته است و هیچ وسیله ای هم برای بیرون آوردن آن با خود ندارید ،لذا تیغ دیگری را بر می دارید و
با آن ،تیغ اولی را بیرون کشیده و سپس هر دوی آنها را دور می اندازید .این داستان کامال جواب
سوال شما را می دهد .دعای شما با اینکه در دوگانگی است ولی از دوگانگی هم می کاهد ،تا اینکه
خود به خود چیزی که باید ظهور کند ،ظهور پیدا خواهد کرد .تا آن موقع ،مدیتیشن ،سکوت ،تعمق،
تکرار نام خدا ،همه اینها قسمتی از گام هایی هستند که برای رسیدن به پشت بام الزم هستند.
سوال  .۳آیا دعای روزانه در هر مذهبی ضروریست؟ و اگر ضروریست هدف آن چیست؟
ساتیام :تا مادامیکه شما از دعا کردن لذت می برید ،و آن دعا به قلبتان شور و هیجان می دهد و
وجودتان را گرم می کند ،آن برای شما مفید است .ولی وقتی دعا فقط زبانی باشد ،و یا از روی ترس
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و اینکه چه می شود اگر من دعا نکنم باشد ،من می گویم با ترس خود روبرو شوید به جای اینکه از
روی ترس پرستش کنید.
سوال  .۴با اینکه همیشه "آیا با منی؟" را با خود تکرار می کنم ولی هنوز هم بعضی اوقات پیش می
آید که مسئله ای مرا تحت تاثیر قرار می دهد و ناراحتم می کند .در آن موقع در سکوت میروم و
آرامش هم می گیرم ولی چند دقیقه بعد که از سکوت بیرون می آیم ناراحتیم برمیگردد ،و دیگر اصال
نمیتوانم در سکوت بروم.
ساتیام :فکر می کنم چیزی که شما می خواهید بپرسید این است :وقتی می گویم "آیا با منی؟"
احساس خوبی می کنم ولی وقتی ناراحتی و نگرانی دارم ،حتی وقتی هم به سکوت میروم و بیرون
می آیم ،باز احساس ناراحتی و پریشانی می کنم .من نمی توانم در سکوتم بمانم .باید چکار کنم؟
وقتی شما می گویید آیا با منی ،حضور الهی را در درون خود احساس می کنید .شما این تمرین را باید
در مواقع ناراحتی خیلی بیشتر انجام دهید و با افکارتان نروید .این یک تمرین سخت و مشکلی است ،به
خاطر اینکه هیچوقت قبال این کار را نکرده بودید .شما باید صبر و تحمل و پشتکار داشته باشید و
بدانید که اگر این تمرین نتیجه نداشت از محاالت بود که من آنرا به دیگران توصیه کنم .پس در
اینصورت به جای اینکه در تمرینات شک بیاورید ،باید در پریشانی تان شک بیاورید و بدانید اگر هم
سکوت پیدا نمی کنید ،پیاده روی کنید ،ورزش کنید و به قول سای بابا یک لیوان آب خنک بخورید،
تا کمی خودتان را آرامش بدهید و دومرتبه به سکوت بروید .چون سکوت منزل شماست و هیچ چاره
ای هم به جز این نیست ،حال چه زودتر و چه دیرتر.
سوال  .۵بعد از آمدن و رفتن ها و باالخره پاك شدن و به خود شناسي رسیدن بعد چه مي شود؟ و آیا باز
هم خبر دیگري هست که بخواهي آن را بفهمي و درك کني یا نه؟
)منظور من این است که در آخر دیگر همه چیز بي مزه مي شود  .حال دیگر همه چیز را فهمیدي،
دیگر بازي هم لوس شده و بعد تا ابد باید در این وضعیت بماني؟(
ساتیام :در سکوت فرو می رود و تصمیم می گیرد که به این سوال جواب ندهد.
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سوال  .۶هر کاري مي کنم مدت نگهداري نور در درونم بسیار کوتاه است و نمي توانم آن را طوالني
نگاهدارم  .براي طوالني نگهداشتن نور چه باید کرد؟
ساتیام :نور فقط یک وسیله و یک دستگیره برای شماست که در سکوت عمیق تان فرو بروید .هیچ
احتیاجی برای نگهداری نور نیست ،چون نگهداری تقالست و تقال از ذهن می آید .پس در اینصورت اول
که نور را تجسم می کنید ،فقط آنرا در وجودتان تجسم می کنید و اجازه دهید که نور شما را به سکوت
قلبتان ببرد .مدیتیشن شما از آن سکوت شروع می شود ،موقعی که از خود بی خود و در یک سکوت
عمیق فرو رفته اید .پس در اینصورت هیچ نگران نور دیدن و یا ندیدن ،و یا اندازه گیری و یا طوالنی
بودن آن نباشید.
سوال  .۷چرا اصال به دنیا آمدیم؟ و چرا می میریم؟
ساتیام :خودشناسي جواب هر دو را به شما می دهد .این سوال را به قلبتان ببرید و روی آن تعمق
کنید ،آنرا بپرسید و ببینید که آیا به دنیا آمده اید و آیا مرگی وجود دارد ،و اگر وجود دارد ،چرا؟ این
سوالی است که باید از داخل پرسیده شود ،چون اگر من بخواهم به شما جواب بدهم مانند فیلم
سینمایی میشود که شما فقط آنرا میبینید و تقلید میکنید ولی نمیتوانید واقعا آنرا تجربه کنید.
زمانی که درک کردید "که هستید" ،بطور مسلم درک میکنید که هیچ چیزی مانند قدیم برای شما
مفهومی ندارد .اکنون تصور شما این است که روزی به دنیا آمده اید و روزی از این دنیا خواهید رفت
درست مانند اکثر مردم ،ولی با خود شناسی شما درک خواهید کرد که آمد و رفتی وجود ندارد .همیشه
آرامش و سکوت است .حال اگر من به جای شما بودم این سوال را برای موعودی در آینده محفوظ
می کردم و به جای آن سوال ،به تمریناتم اضافه میکردم تا نتیجٔه این سوال را بی ارزش کند ،و به
جای آن سواالتی را عرضه میکردم که در بیداری من موثر باشند .به جای اینکه بپرسید " چرا من به
دنیا آمده ام؟" ،آنرا به مدیتیشن عمیق ببرید تا ببینید نتیجه آن چیست.
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سوال  .۸براي کساني که تشنه هستند و تازه وارد این راه شده اند ،چگونه مي توانند عشق الهي را در
قلب خود پرورش داده و ریشة آن را محکم سازند؟ چه کارهاي الزمی باید انجام شود؟
ساتیام :وقتی که چوب خشک است ،یک جرقه کافیست که آتش سوزی ببار آورد ولی وقتی چوب هنوز
تر است یک بسته کبریت و یک مشعل هم ممکن است نتواند آنرا به آسانی روشن کند .بستگی به
خشکی شما دارد .معنی خشک بودن چیست؟ خشکی از سرخوردگی از خواسته هاست ،از تلخ و زیبایی
دنیاست ،از خسته شدن از روزگار است ،از تکرار شدن مسایل و از تکرار شدن افکار است .وقتی که شما
از زندگی سرخورده و خسته شده اید و به جایی رسیده اید که می خواهید یقه خود را پاره کنید ،آن
موقع است که معلم تان را مالقات میکنید .معموال با دیدن معلم ،همان دقیقه و یا دقایق بعد عاشق
میشوید چون احساس میکنید جایی واقع شده اید که شانس نجات پیدا کردن شما خیلی نزدیکتر است
و آن موقع است که عشق ،خود به خود به وجود می آید .حال معلم ممکن است فرم داشته باشد و یا
نداشته باشد .این چیزی نیست که بخواهیم تظاهر کنیم و یا بخواهیم آنرا بیافرینیم .دست کشیدن از
کنجکاوی های دنیایی و دست کشیدن از حرف های زیادی این خشکی را به وجود می آورد.
ساتیام ادامه می دهد :یکی از بزرگترین کارهایش تشنگی است ،بعد از دست دادن خودخواهی و بعد
شیرجه رفتن توی آب اقیانوس حقیقت .من وقتی اسم معلمم را شنیدم یک دفعه توی اقیانوس پرتاب
شدم .پس در این صورت نمی شود آنرا مجبور کرد .اینقدر با آن باشید ،اینقدر در سکوت و حقیقت و
عشق باشید تا اینکه غنچه اش در قلبتان باز شود .هیچکس نمی تواند بگوید چگونه آن غنچه باز میشود،
واقعا نمی شود گفت ،ولی مهمترین قضیٔه آن رحمت الهی است.
سوال  .۹چگونه مي توان این آرامشی را که در اوایل این راه پیدا مي کنیم که موقتي است ،به صورت
دائمی در آوریم؟
ساتیام :وقتی انسان عاشق می شود ،با عشق دنیوی اش ازدواج می کند و به ماه عسل میرود .ماه عسل
معموال خیلی شادی و آرامش و خوشی به وجود می آورد ،چون شما به آرزوی دیرینه تان که شوهر و
زن داشته باشید ،شوهر و یا زن ایده آل تان را پیدا کرده باشید رسیده اید .پس در اینصورت افکار
آرامش پیدا می کنند چون دیگر تقال راجع به این مسئله از بین رفته است .بعد از مدتی از مسافرت بر
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میگردید و با خود میگویید :عجب! من عشقم را پیدا کردم  ،ولی حال خانه هست ،کار خانه هست،
عایدی هست ،فکر پول در آوردن هست ،خرج کردن هست ،آینده بچه ها و تمام اینها هستند .سپس
شروع می کنید به تکاپو کردن و می گویید حال که ماه عسل تمام شده و من هنوز به همسرم عشق
ت در این راه بودن است .در
دارم ،با همدیگر کمک می کنیم تا موضوع را درست کنیم .این هم حکای ِ
ابتدایاین راه آنقدر تجربه های زیبا پیدا میکنید که مانند این است که در ماه عسل هستید ،ولی این
تجربه ها موقتی هستند .چرا؟ برای اینکه شما از پایه و اساس درست نشده اید ،فقط قلب تان آرامش
پیدا کرده است و یا افکار راه خودشون را پیدا کرده اند .تا موقعی که هر فردی خودساخته و خودشناخته
نشده باشد ،این آمدن و رفتن ها چه دنیایی و چه روحانی موقتی خواهند بود ،ولی تنها فرق بین موقتی
بودن دنیایی و روحانی این است که موقتی بودن دنیایی زیادتر است و خالی تر و پوچ تر هم می شود،
در حالیکه موقتی بودن روحانیت همینطور برای نشان دادن آنچه که ابدی است جا باز می کند.
سوال  .۱۰ساتیام عزیزم :شما مرتبا به ما توصیه میکنید که برای دیگران درک عمیق داشته باشیم زیرا
که این کار زیر بناي تجربه کردن خلوص ،یگانگي و الهیت است.
چگونه مي توانیم بیشتر و بیشتر به عمق برویم؟ چگونه تمرین کنیم تا چنین درك عمیقي برای دیگران
داشته باشیم؟
ساتیام :این به مرور زمان حاصل میشود .این درك با پرورش عشق حاصل میگردد ،و عشق به صورت هاي
مختلف ظهور مي کند .لزومي ندارد که عشق پر سر و صدا باشد .عشق مي تواند خود را به صورت هاي
گوناگون جلوه گر و بیان کند .اگر ما دید خود را از اینکه عشق چیست گسترده تر کنیم ،فکر مي کنم
درك خواهیم کرد که همٔه ما چه انسان های مردم دوستي هستیم .نیازي نیست که مردم را قبول کنیم.
اگر در قلب خودمان هیچگونه دشمني را راه ندهیم ،همین کافي است ،بسیار هم کافي است ،و با تمرین
کردن ،درك خواهید کرد که دیگر فرقي نمي کند که دیگران چه مي کنند ،اصال دیگر به آن صورت
ل" این افراد آنطوري که هستند خود به خود اتفاق مي افتد.
فرقي نمي کند .بنابراین "قبو ِ
سوال  .۱۱شادي مانند غم از جنس تجربیات دنیایي است .هنگامي که من تجربیات الهي مانند انرژي،
رویا و خواب و غیره دارم ،به جاي آن که خوشحالي دنیایي را تجربه کنم ،بیشتر آرام میشوم .حس هاي

26

نشریٔه فروردین ماه ۱۳۸۹

من دیگر مانند قبل عکس العمل نشان نمي دهند و به جاي آن صلح و آرامش در قلبم احساس مي کنم.
آیا این وضعیت یا حالت ،طبیعي است؟
ل شما طبیعی نیست ،ولیکن باید همینطور باشد .زیرا هر گونه
ساتیام :این حالت در مقایسه با حالت قب ِ
شادي که به نوعي از طریق حواس یا احساس رضایت به شما داده شود موقتي است ،اما این
خوشنودي که از انرژي ناشي از یک رویا و یا خواب ،مدیتیشن و یا سکوت دریافت میکنید صرفا نشانگر
این است که از درون شما نشئت گرفته و هیچ هیجان دنیایي در آن مقطع از زمان وجود ندارد .بنابراین،
جواب من به شما این است که در قلمرو الهیت یا خودشناسي این طبیعي است.
سوال  .۱۲نظر شما راجع به "اهداي اعضای بدن" چیست؟ من در کارت گواهي نامه رانندگي خود در
چند سال پیش انتخاب کردم که اهدا کنندٔه عضو بدن باشم و اخیرا به این فکر افتادم که شاید این کار
با درس هاي ما منافات داشته باشد.
ساتیام :این یك تصمیم بسیار شخصي است و نمیدانم این موضوع چقدر به آن چیزي که شما هستید یا
نیستید ارتباط دارد .من مي گویم اگر شما هرگونه شکي در مورد تصمیم تان دارید ،در سکوت بنشینید
و ببینید که صالح شما چیست .اگر تصمیمتان هنوز احساس خوبي به شما میدهد آن را نگه دارید و
اگر احساس خوبي به شما نمي دهد ،در مورد آن تجدید نظر کنید.
سوال  .۱۳وقتي دریافتید که این زندگي چیزي بیش از یك بازي نیست ،آیا باید بازي کردن در این
بازی را تمرین کنیم؟ و بهترین متد یا روش براي انجا ِم آن چیست؟
ساتیام :ابتدا باید بگویم شك دارم که درك کرده باشید که این زندگي یك بازي است ،ولي اگر به این درك
ت بودن حقیقي
رسیده باشید که این زندگي حقیقتا یك بازي است ،بعد خود به خود ،اعمال ،گفتار ،حالـ ِ
شما بي اختیار "خود" را بیان مي کنند و شکي نیست که هر چیزي که اتفاق مي افتد فقط اتفاق میافتد
و شما یك ناظر هستید .در آن هنگام شما به متد یا روشي نیاز ندارید ،زیرا شما ماوراي هرگونه متد و
روشي هستید.
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هنگامي که شما درك کردید که این زندگي فقط یك بازي است امیدوارم که در آن موقع از بازي کردن
لذت ببرید ،زیرا این بازي بخشي از واقعیت خودتان است" .متدها" خود به خود مي آیند ،فقط سعي
کنید که درك کنید که این یك بازي بیش نیست و بعد همه چیزها در جاي خود قرار میگیرند .در غیر
ي دکمه ای باشید برای کت و شلواری که حتي پارچة آن را
ل این مي ماند که شما در پ ِ
این صورت مث ِ
انتخاب نکرده اید.
ل سلیم یا
سوال  .۱۴شما اغلب مي گویید که  ۸۰%این راه سرسپردگي است و  ۲۰%استفاده از عق ِ
ل
درایت است .گاهي شعلة سوزان عشق من به ساتیام ،حقیقت را مي پوشاند و این باعث میشود که عق ِ
ل سلیم،
سلیم را در کارهایم به کار نبرم .لطفا مرا راهنمایي کنید که چگونه بین عشق ،خرد و عق ِ
تعادل برقرار کنم؟
ل سلیم ،همیشه آن جاست ،وقتي که عشق مي آید سعي مي کند که آن را کنار بزند و
ساتیام :عق ِ
ل سلیم ،همیشه آنجاست ،بنابراین به شخصي که این سوال را از من
پرهایش را باز کند ولي آن عق ِ
پرسیده است مي گویم به بالگ مراجعه کند ،در آنجا من مثالي از عقل سلیم آورده ام و معني آن را در
ت
آنجا توضیح داده ام .من مي گویم به خودتان زمان بدهید که پخته شوید و به جاي تماشا یا احساسا ِ
ناشي از عشقتان ،به معلم خود نگاه کنید و ببینید که چه چیزي او را خوشنود و چه چیزي او را ناراحت
مي کند .گاهي احساسات و هیجانات عشق ،دی ِد ما را تیره و تار مي کند و ما یادمان مي رود که معلم ما
ت ناشي از عشق باشد
ستان متوجه احساسات و هیجانا ِ
واقع ًا از ما چه خواسته است .به جاي اینکه حوا ِ
فقط در مورد درس ها هوشیار و آگاه باشید.
ش ضمی ِر آگاهي ،همیشه با نوعي سختي و نوسانات زیاد در "حوزه
سوال  .۱۵چرا این تغییر یا گستر ِ
انرژي" همراه است؟
ساتیام :وقتي شما مي خواهید خانه اي بسیار محکم بسازید ،باید ابتدا زمین را بکنید و مطمئن شوید که
بتوني را که در آن مي ریزید به اندازه کافي در عمق ریخته شده باشد تا بتواند خانه را بر روي خود
محکم نگه دارد .این مسئله در اینجا هم صدق مي کند ،وقتي گسترش آگاهي در شما شروع مي شود،
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باورهاي قدیمي باید از میان بروند ،و با اینکه این باور هاي قدیمي بوده اند که باعث سختي کشیدن ما
در زندگي شده اند ،ما هنوز با آنها دوستي کرده ،با آنها عاداتمان را ساخته ،به آنها معتاد شدیم و آنها به
طرز خود آزارانه ای تقریبا بخشي از احساس امنیت ما بوده اند .بنابراین این ها باید جاي خود را به
گسترش و آنچه که باعث گسترش مي شود بدهند .چون گسترش آگاهی ،طلب برای تغییر و تحوالت و
مانند پری سبکبال بودن ،و توکل و تسلیم کامل به این تغییر و تحوالت داشتن ،کار را برای گسترش
آگاهی ما آسانتر می کند ،تا اینکه مانند کسانی باشیم که خواستار آزادی هستند ولی حاضر نیستند از
محدودیت ها دست بکشند.
سوال  .۱۶آیا نکته این بازي فقط این است که به خود شناسي برسیم و بعد همه چیز تمام میشود؟ آیا
پیام خود شناسی که اکنون در دنیا رواج پیدا کرده ،فقط برای به وجود آوردن یک تغییر و تحول در
ضمیر آگاهی است؟
ساتیام :فقط براي کساني که آمادگي دارند ،آنهایي که این تشنگي را دارند که داستان رنج را حل کنند.
این همان حالتي است که من االن شرح داده ام ،همیشه یك تغییر وجود دارد .این تغییر براي آنهایي
است که آماده گسترش هستند ،بنابراین دوباره به قسمت اول مربوط مي شود .بنابراین اگر شما آماده
اید مي توانید آن را تغییر بنامید ،مي توانید آن را ناگهاني بنامید ،مي توانید آن را شخصي یا جهاني
کنید ،همه آنها یکي هستند .آنهایي که آماده اند و شماره آنها در دستشان است ،چه بخواهند و چه
نخواهند ،چه آماده باشند و چه نباشند ،آنها آن نداي دروني را براي پیشرفت ،براي متحول شدن ،براي
داشتن تشنگي براي دانستن دریافت می کنند .بنابراین ،بله اگر از نظر شخصي به آن بنگریم قسمت
اول سوال درست است و در سطح کیهاني هم همانطور است چرا که هر دو یکي هستند.
ادامه سوال :آیا هدف زندگي فقط این است که براي مدتي که براي مان تعیین شده است زندگي کنیم و
سپس به همان جایي که از آن امده ایم باز گردیم؟
ساتیام :خودتان جواب این سوال را بدهید.
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سوال  .۱۷به تازگي متوجه شده ام که وقتي چیزي به ذهنم مي آید آن چیز اتفاق مي افتد ..میخواهم
بدانم آیا این بدین خاطر است که آن فکری که در ذهنم است به وقوع می پیوندد و یا اینکه این نوعي
آگاهی به وقایع آینده است؟
ساتیام :هیچ توجهي به آن ندهید ،هر آنچه که باشد از آن بگذرید.
سوال  .۱۸یك بار شما به من گفتید" من حقیقت را طلبیدم و سخت بود ،آزادي را طلب کن ".البته من
این گفته را دقیق ًا به خاطر نمي آورم .بعد از آن مکالمه اي که با هم داشتیم این تنها چیزي است که به
خاطرم مانده است.
سوال من این است :فرق میان این دو چیست؟ آیا ما نباید حقیقت را بشناسیم تا آزاد شویم؟
ساتیام :آن چیزي که به شما گفتم حقیقت بود ،و من تنها مي توانم از طریق سکوت آن را براي شما باز
کنم ،ابدا هیچ کلمه اي وجود ندارد که بتواند آن را توضیح دهد .بنابراین به سکوت خودت بروید و
صداي من را از آنجا بشنوید.
سوال  .۱۹ساتیام عزیز ،وقتي فکر مي کنم که شما به طور فیزیکي در زندگي من حضور ندارید قلبم
میشکند .چه باید بکنم که از چنین چیزي پیشگیري کنم؟
ساتیام :بگذار این درد در شما حضور داشته باشد .مانند جوجه ایست که آماده است که پوسته دور تخم
را بشکند ،بیرون آمدن دردناك است اما اگر این درد وجود نداشت جوجه با نوکش نمیتوانست به پوسته
بزند و آن را باز کند .بنابراین براي کساني که این عشق الهي را تجربه کرده اند ،درد کشیدن مرحله
مهمي است ،خواستن مرحله مهمي است ،درد مرحله مهمي است و شادي هم مرحله مهمي است .کل
همه اینها به شما اجازه مي دهد که پوسته را بشکنید و از آن بیرون بیایید ،این پوسته چیست؟ این
پوسته قلبي است که مقاومت مي کند ،بنابراین شکسته مي شود و چه چیز در این پوسته است ،الهیت
خود شما .اینچنین است که از طریق این شکستگي ،عشق به خرد تبدیل مي شود و نشانگر آن است
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که شما ظرفیت آن را داشته اید .اگر شما ظرفیت آن را نداشتید بسیار هراسان مي شدید .نمیتوانستید
حتي با یك چوب چندین متري هم آن را لمس کنید و در مقابل آن مقاومت مي کردید .اما کساني که
خود را به این عشق میسپارند منفعت هاي نامحدودي خواهند برد ،نهایت ًا این عشق به خودشناسي منجر
میشود .در ابتدا این عشق به صورت دوگانگي نسبت به معلم یا خداوند است .سپس شما شروع میکنید
که این عشق را در قلب خود ببینید و بعد شما با این عشق چه در بیرون و چه در درون قلبتان صمیمي
میشوید .و بعد زماني میرسدکه شما یا در این زندگي یا در زندگي دیگري باکوچکترین اشاره اي که با
ظرافت به شانه شما تماس حاصل مي کند کامال در همان جاي درست قرار مي گیرید.
سوال  .۲۰چون این دنیا تمام ًا یك خواب است و انعکاسي است از ذهن ،چرا وقتي حتي در راه راست
زندگي مي کنیم و سعي مي کنیم که همواره مشاهده گر باشیم ،این خواب هنوز گاه ًا به ما نق مي زند؟
ساتیام :شما مشاهده گر نیستید ،شما فکر مي کنید مشاهده گر هستید .اغلب اوقات شما مشاهده
نمیکنید ".شاهد" ماوراي مشاهده است .کاري که شما انجام مي دهید این است که سعي کنید با ذهن
خود نروید ،و آفرین به شما ،زیرا شما حتما باید براي درك چیزي که من سعي دارم بگویم این مرحله را
طي کنید .بله ،ذهن نق میزند زیرا کار آن همین است و منش ًا آن ذهن کیهانی است .مگر اینکه
ن خود ،باید فراتر از آن
ل ذه ِ
ن به دنبا ِ
بخواهید دنیا را تغییر دهید .بله این است کار ذهن .شما با نرفت ِ
بروید و خود به خود پس از آن به دنبال ذهن کیهاني هم نخواهید رفت .و اما در مورد"شاهد" باید
بگویم که وقتي شما مي گویید من "شاهد" هستم در واقع فقط با ذهنتان نرفته اید" .شاهد" هم اکنون
ماوراي تجربه شماست ،که بسیار هم خوب است ،پس بهمین طریق تمرینات خود را ادامه دهید.
سوال  .۲۱ساتیام جون ،آیا درد قلب مرا حس می کنی؟ چگونه می توانم بیقراری و درد قلبم را آرم
کنم؟
ساتیام :بی قراری قسمتی از همان عشق الهی است و چیزی که عشق را در شما قوی و موثر میکند در
واقع همان قلب دردمند و بی قراری شماست .چنین درد و بی قراری می خواهد قلب شما را باز کند و
تا مادامیکه قسمت اعظم آن هنوز پر نشده است ،این بیقراری باید ادامه داشته باشد .من به شما توصیه
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میکنم که در چنان شرایطی ورزش کنید چون معموال ورزش بدنی شدت بیقراری را کم میکند .موقعی
که آرزوی داشتن عشق الهی می کنید و چنان عشقی کمیابی را دریافت میکنید ،به جای احساس
ناراحتی و بیقراری ،فقط برای شانسی که نصیب تان گردیده شکر گزار و خوشحال باشید ،آن نیز
میگذرد .در واقع وقتی آن میگذرد شما پشیمان می شوید که چرا آن گذشته است.
سوال  .۲۲ساتیامم ،من چگونه می توانم صبرم را بیشتر کنم و منیت را کامال از خودم دور کنم؟
ساتیام :صبر چیزی نیست که شما آنرا به وجود بیاورید و یا تصمیم بگیرید که آنرا داشته باشید ،آن
اتوماتیک و خود به خود با درکی که از "خود" دارید و در نتیجه درکی که برای دیگران دارید بدست
می آید .شما زمانی که درک کردید چقدر خوشبخت هستید که در این راه هستید ،آنگاه صبرتان بیشتر
خواهد شد .اکثر مردم در این راه نیستند و از جایگاهی که شما عمل میکنید نمیتوانند عمل کنند.
بنابراین با این درک و صبر ،شما به آنها فرصت اینرا می دهید که در زندگی شان اشتباه کنند و گاهی
غیر عادی هم باشند .حال ،چگونه منیت خود را از بین ببرید؟ اکثر مردم نمی دانند منیت چیست،
شما فقط وظیفه و کار خود را انجام دهید و منیت را به دست خداوند بسپارید.
ق بابا،
با عش ِ
ساتیام

فروردین ۱۳۸۹
مصاحبه شماره  ۶با ساتیام
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در آسمان بودم که به من آموختند به "عهد و پیمان با خدایت" بگو چشم ،گفتم چشم!! در زمین به
من آموختند "به پدر و مادر و به سیلی معلم مدرسه ات )معلم دنیوی( بگو چشم .گفتم چشم!!
معلم مدرسه ام به من آموخت بد و خوب را ،زشت و زیبا را ،کفر و ایمان را ،بهشت و دوزخ را )دوئیت
را( ،پیروی از مذهب را!! به آئین و مذهبم گفتم چشم! مذهب به من آموخت اگر هنوز تشنه ای به دنبال
معلم الهی ات باش ،گفتم چشم!!
تشنه گی را احساس کردم ،گشتم ،و گشتم ،به درگاه خدا التماس کردم ،زاری کردم تا معلم الهی ام را
بیابم .خداوند به من پاسخ داد و معلم الهی ام را  ،گورویم را در عالم رویا به خانه ام فرستاد .او کاغذی

33

نشریٔه فروردین ماه ۱۳۸۹

بدستم داد ،به قول یکی از همسفرانم در این راه آن دعوتنامه ای بود از طرف خداوند برای ورود به
دروازه الهیت و به قول خودم قبولی و پذیرش در دانشکدة الهی .بدون هیچ هیاهوئی به دنبال شناخت
استادم رفتم ،همراه با عزیز همیشه همراهم .درسهای او را مرور کردم و هر چه جلوتر میرفتم بیشتر
"خود" را می دیدم تا او را ،الاقل من خود را به او نزدیکتر از ح ِد تصورم میدیدم .بسیاری از آموخته
هایم را از دهان او می شنیدم ،گوئی سالهاست که او را می شناسم.
با گریه و زاری از خدا خواستم به یقین برساندم ،تا اینکه در آن شب خاص ۹ ،دی ماه  ،۱۳۸۸ساعت
 ۲:۲۵دقیقه نیمه شب ،شبی که با آن رقص الهی تنها جرعه ای و قطره ای از شراب الهی به من نوشانیده
شد و مرا مست کرد .چه مستی جانفزائی! و چه هدیه ای برای تولدم! که براستی آن شب مصادف بود با
تولد بدنی ام .گوئی عرش بر من رشک می ورزید .اینبار در عین بیداری و هوشیاری ،در عین آگاهی،
دوباره دیدمش ،در ابتدا مکثی کردم ،ولی وقتی که چادر قضاوت و شک و تردید را از سر و تنم بر زمین
افکندم و دستم را به سویش دراز کردم ،او مرا در آغوش کشید .وه چه خوش آمدی بود! آیٔه خدا در
جلوی چشمانم می رقصید که می گوید :بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .همیشه فکر می کردم من
باید منتظر خدا باشم ،در حالیکه خدا هر لحظه منتظر آمدنم بوده است .گوئی خدا مرا طلبید ،استادم
مرا طلبید .آن گمشده ام را یافتم ،در آغوشش به سماع پرداختم ،گویی مرا به بهشت برد ،به همانجائی
که نامش ناکجا آباد نهاده اند .بله ،او ساتیام بود که با نوای موسیقی دلنشینی که متن موزیک دعای بابا
بود مرا در آغوش کشید و مرا با آن رقص الهی عاشق خود کرد .شعر آنهم زمزمة عشق بود که ساتیام
با صدای لطیفش می گفت ....عشق ،عشق  ،عشق.
عشقی که مخلوطی از عین و شین و قاف است .عین یعنی عبادت ،شین یعنی شاهد و شهود ،و قاف به
معنی قیامت )آشکار شدن( .براستی از عشق به خدا می رسی!
اینبار از توبه های کرده،
باز توبه کردم و دیدم
آینٔه جان شده ،چهرٔه تابان او
هر دو یکی بوده ایم ،جان من و جان او
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و خالصه معلم الهی ام به من گفت :ای نورسیده ،با افکندن چادر قضاوت از سر و تن ،اولین قدم را
برداشتی ،اینک دانستنی هایت رافراموش کن ،چشم برای دیدن است و نه برای گفتن ،پس چشمانت را
شستشو ده و همه را بیرنگ ببین ،همرنگ آب ببین .آنچه را تاکنون آموختی ،زشت و زیبا ،کفر و ایمان،
نور و نار ،همه را واحد ببین ،تو خدا و اولیا و آدم را یکی ببین ،عشق و عاشق و معشوق ،هر سه را یکی
ببین .پس از این خنده و شادی ببین ،شهد و شیرینی ببین ،شعف و وجد ببین ،مستی و بیهوشی ببین.
تو بهار و گل سرخ را ببین ،تو زینت گل سوسن را ببین.
یک کالم ،جان کالم ،عهد و پیمان با خدایت را ببین و به عهد و پیمان با خدایت بگو چشم که در این
معامله بی سرمایه سودها کنی.
پس از آن رقص االهی با ملک ،باز به زمین برگشتم ،سر به سجده نهادم و اینبار با زبان دل و با تپش
های قلبم گفتم :چشم ،چشم ،چشم!!

تقدیم از من به "خود" ،به نازنینی که به سر و ظاهر نازنین نیست ،بلکه وجود سرشار از عشق و ایمان و
الهیت اش او را نازنین کرده است .تنها گفتن "دوست داشتن" حق مطلب را ادا نمی کند ،آنچه در وصف
ناید ،آن گویمت.
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با سالم و عشق به خوانندگان عزیز
برایتان دریافته هایم را مي نویسم .رسیدن به حضور را من اینطور
دریافتم که کشمکش بین گذشته ها و آینده است .ولي نه گذشته و
نه آینده وجود ندارند مگر ساخته هاي پر تالطم ذهن ما  .زمان را با
افکار و کالم مي سازیم تا حقیقت وجود را فراموش کنیم .حقیقت
ژرفي که در آن هستیم .تنها الزم است که لحظه اي هر چند کوتاه
به خود آییم تا دوگانگي ،خشم ،وابستگي ،قضاوت ،ذهن مش ٌوش
جهان ما را داوري نکند .تنها پیامدها و درس هاي الهي است که
زندگي دنیوي را با ارزش مي سازد .موقعیت ها با سنجش قانون علت
و معلول شکل مي گیرد و شناسایي حقیقت را هر یك از ما با باورهاي
رایج و قابلیت هایمان مي سازیم .پس باید حضور را در سکوت درون
که جایگاه محفوظي است احساس کنیم تا قادر شویم به حاضر بودن
در حقیقت .قادر یکي از اسمائ عظیم خداوند است.

با عشق به عزیزترین هستي ها ساتیام
تهران -مینا
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> ش
خانمي با مهرباني از ساتیام پرسید " :چگونه خودمان را در برابر فشار ها و ضربه هایي که از بیرون به ما
وارد مي شود حمایت کنیم؟ چگونه خودمان را از آنها در امان نگه داشته و خود را در مقابل این
فشارها متعادل نگاه داریم؟
ساتیام می گوید :این مسئله نیاز به سال ها پیشگیري دارد ،و هیچ یك از ما سال هاي طوالني را به
پیشگیری اختصاص نداده ایم .پیشگیري یعني قبل از اینکه ضربه ها به سوی ما بیایند ،به نیرو و
جایگا ِه باالتری اتکا و توکل کرده باشیم که وقتی چنین فشارهایي به ما وارد مي شود براي مقابله با آنها
آماده باشیم .پس زمانی که ما ضربه ها را تجربه می کنیم  ،احساس مي کنیم که هیچ سپ ِر دفاعی در
ل این ضربه ها نداریم .مي خواهم حقیقتي را به شما بگویم .شما چه قبول کنید و چه نکنید و چه
مقاب ِ
ض ضربه ها و فشارها باشید ،بهتر این است که از همین حاال در درون خود کاوش کرده و
مرتب ٌا در معر ِ
ف
ل هر فشار و ضربه ای که از دنیا به طر ِ
پیشگیري را شروع کنید ،تا اینکه سعي کنید خودتان را در مقاب ِ
ت هستي ،آنچنان که ما از بیرون به آن نگاه
شما می آید محفوظ نگاه دارید .این برای این است که طبیع ِ
مي کنیم این است که ضربه بزند و ضربه بپذیرد) .البته در حقیقت تفاوتي بین بیرون و درون نیست
ولیکن براي رساندن منظورم اینطور مطرح مي کنم( .درست مانند اقیانوس است که وقتي شما بر روی
سطح آب شنا میکنید موج وجود دارد .روز هایي هستند که موج هاي سهمگیني بر روي سطح آب در
حرکتند ،ولیکن هنگامي که شما ماسك اکسیژن خود را مي زنید و به عمق آب مي روید متوجه میشوید
که در عمق آب هیچ خبري از این نوسانات نیست و همه چیز در صلح و آرامش است .بنابراین بدانید که
جایگا ِه مقدس یا پناه گاهي در درونتان است که میتوانید به آنجا بروید و رضایت و شادي پیدا کنید.
هیچ یك از آن ضربه ها و فشار هاي خارجي نه مي توانند آن پناهگاه را از شما بگیرند و نه میتوانند آن را
به شما بدهند .به صداي درون تان تکیه کنید و بدون هیچ تردیدي اطمینان داشته باشید که شما الهي
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هستید .سپس اگر فشاري بر شما وارد شد و آزاري وارد کرد ،که کرد .هدف ما در این زندگي این
نیست که زندگي بهتري را بسازیم ،ما اینجاییم که بیدار شویم .بنابراین به شما فشار وارد مي شود ،به
من فشار وارد مي شود ،به افراد این کالس فشار وارد مي آید .من مي دانم که شما چه مي گویید ،من
شما را درك مي کنم و زمان هایي هستند که شما واقع ٌا تنها هستید و این شما را ناراحت و عصبانی
میکند .ولي سعي کنید با هر فشاري که به شما وارد مي شود بیشتر به عمق فرو روید .آنقدر از این
فشارها عدم رضایت و اضطراب دریافت کنید تا اینکه این نا مالیمات مانند یک دوست ،راهی باشند که
ع مهیج و پر آسیبی اتفاق
شما را به "درون" تان بفرستند .معلم من مي گوید که گاهي براي ما وقای ِ
مي افتد ،ولیکن آنها بهترین دوستاني هستند که ما تا به حال داشته ایم زیرا این اتفاقات به دالیلي ما را
دل زده و بیزار مي کنند .تا زماني که انسان ها از زندگي شان و از اجتماع شان دل زده و خسته نشوند،
آنها هرگز وار ِد این اتاق و یا هر اتاقي که در آن از حقیقت صحبت می شود نخواهند شد .بنابراین چیزي
که بد است ،لزوما بد نیست و چیزي که خوب است لزوما خیلي هم خوب نیست ،زیرا ما هیچگاه
نمیدانیم چه چیزي ما را به سر حدي مي رساند که مي گوییم " :من دیگر بریده ام و اصال آن را
نمیخواهم".
روز ها و شب هایي بودند که من مرتب ٌا مي گفتم " :خدایا بد و خوب را از من بگیر و آنها را براي خودت
نگهدار ،من فقط حقیقت را مي خواهم ".بنابراین اتفاقي که مي افتد این است که از طریق همین ضربه
ها ،فشارها و اتفاقات خوب و بد یاد مي گیرید که هیچیك از آنها ماندگار نیستند ،شما رفته رفته نسبت
به موقتي بودن این دنیا و پایدار بودن" خود" یا خدا هوشیار مي شوید .به همین دلیل است که من
مي گویم ما نمي دانیم ،زیرا ما که هستیم که بگوییم فشارها بد هستند و یا نوازش ها خوب هستند و
بالعکس.
ساتیام
از دی وی دی "هیچ باش"
۹/۲۷/۲۰۰۴
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در وب سایت  www.nazzanine.orgمیتوانید ضمن مشاهده لیست DVDها و CDهای
ل دانلود ،آنها را به صورت  onlineمشاهده کرده و یا روی  CDکپی کنید  .که مطالب آنها
قاب ِ
شامل :
 کالسهای ساتیام مصاحبه ها کنفرانس های ایشان به صورت تصویری و یا صوتی میباشدفایل های شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده است.
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