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در بزرگترین شکوه و جالل که در عمق صلح و آرامش
وجود دارد ،انسان می تواند شکوه و درخشش الهی را
ببیند .شکوه و درخشش الهی در فرمِ نورِ آتما ،در
درون شماست .آن نور ،نور عدم دوگانگی ،ابدیت و
جاودانگی است؛ آن نورِ "خود" است.
الهیت مانند نور ،شاهدِ همه چیز است و درخشندگی
اش هر چیز دیگری را روشن و درخشان می کند.
الهیت در کجا وجود دارد؟ ما صلح و آرامش را درونِ
نا آرامی ها پیدا می کنیم .در عمق صلح و آرامش،
بزرگترین شکوه و جاللِ خداوند وجود دارد.
از آنجایی که شما آن نور را در خود دارید ،چرا باید از هر چیز کوچکی بترسید؟ چرا باید نگران باشید؟
خوشحال باشید .اما خوشحالی کجاست؟ چگونه می توان آن خوشحالی و شادی را تجربه کرد؟ خوشحالی،
وحدت و یگانگی با خداوند است.
چهره و فرم خداوند عشق است .شما باید آن را درک کنید.
تا زمانی که الهیت در فرمِ عشق ،در درون تان وجود دارد ،اضطراب و نا آرامی نمی توانند به شما راه پیدا کنند.
ولی این روزها مردم با تفسیر غلط از ماهیت و طبیعت عشق ،و نسبت دادنِ بعضی از احساسات ناخالص به آن،
خود را در معرض اضطراب و نا آرامی قرار می دهند .بدانید که عشق الهی ،پاک ،بدون منیت و خالص است.
شما باید بدون هیچ گونه تردید و تاخیری سعی کنید که آن عشق را بدست آورید .برای آن که عشق را از آن
خود کنید ،به شدت کوشش کنید.
شما ای تجلی های عشق! عشق را تقویت کنید ،زندگی تان را آغشته به عشق کنید و در آن عشق زندگی کنید.
گفته های الهی ارائه شده در  16آوریل  1999در "سای سروتی" کودای کنل
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خوشحالی چیست؟
اول جون 1002
ساتیام :در این کالس سعی ما بر این است که ایده های ثبت شده و قدیمی ذهن و اثرات شستشوی مغزی که
سال های سال اجتماع به ما تحمیل کرده است را پاک کنیم و الیه های متفاوتِ باور های غلطی را که تن کرده
ایم ،دانه دانه در آوریم .هدف ،یادگرفتن چیزی نیست ،ما به قدری مطالب بیهوده یاد گرفته ایم که دیگر نمی
خواهیم چیزی بیاموزیم .این کالس ها برای تف کردن ایده ها و چیزهایی است که تا به حال یاد گرفته ایم و به
ما خورانده شده است .برای این است که به خودمان بگوییم :نه ،من دیگر فالن ایده را باور نمی کنم .برای این
است که هر چیزی که کوچکترین اشاره به این موضوع می کند که ما فقط این بدن و محکوم به درد و رنج
هستیم را تف کنیم .سپس باید به درون برویم و کشف کنیم که در حقیقت که هستیم.
خانمی سوال می کند :ما چگونه به این نقطه رسیده ایم ،چگونه شرایط زندگی مان به این شکل درآمده است؟
ساتیام :جواب من ممکن است برای شما عجیب باشد ،ولی به شما گفتند که بدنیا آمده اید و شما آن را باور کرده
اید و تمام داستان از آنجا شروع شد! باور کنید من حقیقت را به شما می گویم ،حتی اگر درکش نمی کنید .من
حقیقتی که در این جمله است را تضمین می کنم و به درستیِ آن اطمینان دارم .منظور چیست؟ یعنی به محض
این که قبول کردیم فقط بدن هستیم ،محدودیت ها مانند طنابی خودشان را به دور ما پیچاندند .چرا اینطور شد؟
چون طبیعت دنیا دوگانگی است.
اتفاقی می افتد و شما آن را باور می کنید .به محض این که باورش کردید ،سفر خود را به سوی جدایی آغاز می
کنید و بعد تصور جدایی در شما بوجود می آید .البته تصور آن در شما بوجود می آید ،نه این که واقعاً جدا
هستید .بعد ،ناگهان احساسی شما را در بر می گیرد .احساس این که "من دیگر راضی نیستم .این به عقل جور
در نمی آید! من که هستم؟ هدف زندگی چیست؟" و آن زمانی است که شروع به بازگشت به "خانه" می کنید.
این بازی ادامه دارد تا زمانی که دیگر احتیاجی به آن نباشد .یعنی همه ( ...ساتیام جمله را تمام نمی کنند).
 Vدر آن بستر آرام (دراعماق وجودتان) ،هیچ مرزی برایتان وجود نخواهد داشت .این شادی حقیقی
است ،فقط "بودن"؛ فقط حضور داشتن.
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این توضیحی است که به من داده شد اما ممکن است در مدیتیشن خودتان به شما توضیح بهتری داده شود .از
خودتان سوال کنید که چرا همه چیز به این شکل است که هست و روی آن تعمق کنید .وقتی من این سوال را
پرسیدم ،از درون این جواب به من داده شد.
همان خانم می گوید :آیا مثل این است که ما به عقب قدم بر می داریم و به گونه ای در این دنیا می میریم؟
ساتیام :البته که در حال مردن هستیم ،امیدوارم در حال مردن باشیم؛ یعنی امیدوارم که من در حال مردن
باشم .البته منظور من از مردن ،مردن در برابر تمام ایده ها و یادگرفته هایی است که بزور به خورده ما داده اند و
با آن چه که ما حقیقتاً هستیم هیچ ارتباطی ندارند.
هر لحظه امکان دارد از این دنیا برویم ،پس چرا به این شکل زندگی نکنیم!؟ بدون وابستگی ها ،بدون دستبند ها
و بدون افسار ها؛ منظور من از "هر روز مردن" همین است.
جلسه را با همین تمرین شروع کردیم.
اما جایگزین تمام وابستگی ها و اسارت ها ،عشقی است بی قید و شرط که همه چیز را در بر می گیرد .مثالً نمی
گوئ ید این شخص انسان خوبی است پس من به او عشق می ورزم و آن شخص انسان خوبی نیست پس من به او
هیچ عشقی ندارم .این عشقِ بدون قید و شرط در بر گیرنده ی همه چیز است و جایگزین مردن های روزانه می
شود .علت این ا مر این است که آن چیزی که می میرد همان دروغ ها و باورهای غلط است و چیزی که بوجود
می آید "حقیقت" است.
همان خانم :وقتی که حقیقت خودش را به شما نشان می دهد یا شما به حقیقت آگاه می شوید ،همه چیز
خیلی واضح تر و روشن تر می شود....
ساتیام :بله ،به این طریق شما می دانید ،بدون این که از ذهن استفاده کنید؛ می بینید بدون این که از چشم
هایتان استفاده کنید؛ می شنوید بدون این که از گوش هایتان استفاده کنید.
در حال حاضر حواس پنجگانه ما بسیار تیز هستند چون تا به حال راه دیگری را نیاموخته ایم .ولی وقتی متوجه
این دریای بی انتها شویم ،به میزان توجه و شناخت ما از آن ،به جای این که از طریق قدرت و توانمان زندگی
کنیم از طریق هستی مان زندگی می کنیم .دانستن این واقعیت و تجربه کردنِ زندگی با این روش ،آزادی
عظیمی به همراه دارد چون دیگر می دانیم که جایی برای رفتن نیست و ما بر روی زمین الهیت ایستاده ایم.
آیا آگاهی از این که ما با الهیت هیچ تفاوتی نداریم ،برای کسانی مثل ما که عاشق خداوند هستند ،یک خبر
بسیار خوش نیست؟! عشق ،عاشق و معشوق همه در یک بسته هستند! من اصالً خجالت نمی کشم که اعتراف
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کنم عاشق دلخسته ی خداوند هستم .به خاطر همین عشق ،نیاز داشتم با او یکی شوم .خواسته ی نزدیک بودن
به خداوند در قلبم ،حقیقت را از درونِ من جاری می کند .یعنی چون انسان تحمل جدایی را ندارد ،حقیقت از
درونش فَوَران می کند .در آن موقع است که خداوند می گوید "میدانی چیست؟ ما هیچ وقت از هم جدا نبوده
ایم!" چرا؟ چون فقط یک وجود هست.
خانمی در مورد تجسم و درک آن "یگانگی" و مشکالتی که در این زمینه دارد سوال می کند.
ساتیام :تجسم کردن یگانگی کار سختی است .اگر به دعا کردن عادت داشته باشید و عاشق خداوند باشید ،و
اگر به همه جا حاضر بودن او اعتماد کنید ،بعد می توانید از خودتان سوال کنید "پس من چه می توانم باشم؟"
در آن لحظه یگانگی را احساس می کنید چون درک می کنید که اگر فقط یک قدرت وجود دارد ،فقط یک
انرژی وجود دارد ،و فقط "یک" جریان دارد ،پس من چه می توانم باشم؟ حال برخی ممکن است نام آن را
خداوند بگذارند و برخی دیگر انرژی.
(ساتیام خطاب به خانمی که سوال کرد ادامه می دهند) در هر صورت حقیقت آشکار خواهد شد .ولی مراحل آن
برای هر کسی متفاوت است .حال اگر این لقمه برای دهان شما بزرگ است ،کمی عقب بکشید و کم کم جلو
بیایید .سپس هر روشی که برای روحیه ی شما مناسب تر است را بکار ببندید :یا بطور منطقی به آن نگاه کنید
و یا بی پَروا در آن شیرجه بزنید.
البته اگر احساس می کنید صحبت های امشب به دردتان نمی خورد ،همه را به دور بیاندازید .چون بعضی ها احساس
می کنند چیزهایی که در این کالس گفته می شود درست نیست و به درد نمی خورد .در این صورت به شما پیشنهاد
می کنم که به این کالس نیایید چون علت تشنگی شما چیزی است که در این کالس رفع نمی شود .اما اگر چیزهایی
که می شنوید برای شما جالب است ،بدانید که مکرراً تکرار و تکرار و تکرار می شوند .من قبالً از شنیدن چیزهای تکراری
اصالً لذت نمی بردم ولی حاال....
یکی از آقایان می گوید :تکرار این درس ها خیلی خوب است چون هر بار به طریق متفاوتی بیان می شوند و
درنتیجه هر بار درک متفاوتی از آن داریم.
ساتیام :من به شما قول می دهم که هر بار کمی با دفعات قبل فرق می کند و هر بار که به دلتان بنشیند،
لبخندی روی لبانتان می نشیند و به خودتان می گویید "چه حرف قشنگی بود!"
هر بار برای من این حالت را دارد.
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داستانی از زندگی خصوصی ام ،که در این راه کُشته شد (ساتیام می خندند) را برای شما تعریف می کنم چون
فکر می کنم ممکن است به بعضی از شما کمک کند.
من در خانواده ای بدنیا آمده و بزرگ شدم که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ احساسی همه ی خواسته های من
برآورده می شد .این را می گویم که بدانید هیچ کدام از این موارد معیار مناسبی برای این راه نیستند .سپس به
آمریکا آمدم و ازدواج کردم و به همان شکل از لحاظ مالی خیلی مرفه بودم و شوهرم تمام خواسته های من را
برآورده می کرد .ولی بدبخت ترین انسانی بودم که تا به حال دیده اید و این حالتِ من به این دلیل بود که تنها
بدن و ذهنم تغذیه می شدند اما روحم هر روز خشک تر و خشک تر می شد و آن حال و روز ،فریادی بود که روحم
برای تغذیه شدن می کشید .وقتی که هر سه ی این ها (بدن ،ذهن و روح) متوازن نباشند و با هم هماهنگی
نداشته باشند ،انسان دچار بیماری های فیزیکی یا روحی می شود.
اگر من توانستم به آرامش و راحتی نسبی دست پیدا کنم ،هر کس دیگری ،حتی سگ و گربه ها هم می توانند
به آن دست پیدا کنند .در این کالس ،ما قسمتی را تغذیه می کنیم که احتیاج به تغذیه دارد و بخاطر این
تغذیه ،دو قسمت دیگر هم تنظیم می شوند و هر سه قسمت با هم همسو و هماهنگ خواهند شد .این خبر
بسیار خوبی است.
(ساتیام برای چند دقیقه سکوت می کنند و بعد ادامه می دهند).می خواهم چند دقیقه با هم مدیتیشن کنیم.
چشمانمان را می بندیم و به سکوتِ درون می رویم.
قبل از پرسیدن سوالی که من به شما آن را پیشنهاد خواهم داد ،مطمئن شوید که تا حدی سکوت و آرامش
درون را پیدا کرده اید .سپس با زمزمه ی آهسته ای از درونتان سوال کنید "خوشحالی چیست؟ خوشحالی
ن جواب گوش بزنگ باشید.
ال سکوت کنید؛ فقط سکوت کنید و برای شنید ِ
کجاست؟" بعد کام ً

مدیتیشن برای چند دقیقه ادامه پیدا می کند.
ساتیام ادامه می دهند :آیا کسی دوست دارد در مورد مدیتیشنش صحبت کند؟
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خانمی در مورد "خوشحالی کجاست؟" و تجربه ای که با یکی از بستگانش داشته است صحبت می کند و توضیح
می دهد که قبالً نمی توانست او را تحمل کند ولی اخیراً او را در یک عروسی دید ،و با انجام این تمرین ها و
ماندن در "خانه" ،در آن مجلس خیلی آرام و راحت بود بطوری که آن شخص از آرامش او تعجب کرد.
ساتیام :خیلی عالی است .با این کار شما نبض پیشرفتتان را گرفتید .مثل همان کاری که در طب سوزنی انجام
می دهند .شما در حقیقت واکنشی نداشتید ،یا اگر داشتید خیلی کم بود ،چون اصالً برایتان اهمیت نداشت.
یعنی آرامش و صلح درونی به قدری حاکم بود که رفتار دیگران روزنه ای برای رخنه کردن در شما پیدا نکرد.
اگر خوشحالی شما بستگی به رفتار و گفتار آن شخص داشت ،در آن مجلس هم به شما سخت می گذشت .بله،
"خانه" در اینجا است( .ساتیام دستشان را روی قلبشان می گذارند).
خیلی ممنون که این داستان را با ما در میان گذاشتید.
خانمی در مورد این که اخیراً با مشکالتِ زندگی اش با آرامش روبرو شده توضیح می دهد.
ساتیام :بله ،و جالب این است که شما توانستید خودتان به خودتان کمک کنید( .نوار در اینجا تمام می شود).

نماسته

من  +شما = ما
ما  +او (خدا) = او
نه من ،نه شما
بابا
شادی چیست؟
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هر چیزی که به بدن مربوط می شود موقتی و فانی است .آنچه که انسان باید در جستجوی اش باشد سعادتِ پایدار
است .خوشحالی ،وحدت و یگانگی با خداوند است .بودا انجام دادن پنج کار را تجویز کرد :بینش خوب ،افکار خوب،
گوش دادن به چیزهای خوب ،گفتار خوب و اعمال خوب .این پنج وظیفه ،تمرینات الهیِ حقیقی هستند.
گفته های الهی 11 ،می 1988

خوشحالی ،وحدت و یگانگی با خداوند است .هیچ جا و مکانی بدون خداوند وجود ندارد .باید در انجام هر کاری
احساس کنید که آن کار از آن خداست .خداوند از طریق جسم شما عمل می کند ،از طریق ذهنِ شما فکر می
کند و از طریق دستان شما کار می کند .اگر کارهایتان را با این احساس انجام دهید ،نفس و منیت هرگز فرصت
برخاستن ندارند .در جسم هیچ زندگی ای یا حیاتی در جریان نیست ،جسم چیزی جز ماده نیست .ذهن،
مجموعه ای از خواسته هاست .ذهن فقط تصورات است .شما جسم نیستید ،شما ذهن نیستید؛ شما آتما یا
همان الهیت هستید.
بابا
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پس از ورود ساتیام به کنفرانس تلفنی نشریه ،همه خوشحال بودند و بعد از کمی صحبت در مورد نشریه ی قبل،
ساتیام گفتند متن دی وی دیِ "خوشحالی چیست؟" را در نشریه ی آینده بگذارید .همگی می خندیدند و
گفتگوی شادی برقرار بود.
یکی از خانم ها :از این که همگی ما خوشحال هستیم معلوم است که موضوع نشریه ی آینده در مورد خوشحالی
است.
ساتیام :بله ،واقعاً حرف بسیار زیبایی زدی .بازار بسیار بی ارزش است و انسان باید خوش باشد .از قدیم می
گفتند که فالن شخص الکی خوش است؟ واقعاً منظور از گفتن این حرف چیست؟ آیا باید جدی خوش باشیم؟!
با جدی بودن که نمی توان خوش بود.
یکی دیگر از خانم ها :موضوع نشریه ی قبل سکوت بود و به محض این که شما روی خط کنفرانس آمدید همه
سکوت کردند ،موضوع این نشریه خوشحالی است و در این کنفرانس همه می خندند.
ساتیام :بله ،دقیقاً .ببینید حقیقت چقدر کامل است اگر ما در کار طبیعتِ حقیقت که کامل بودن است ،دخالت
نکنیم .هنگامی که باید خوشحال باشد خوشحال است ،هنگامی که باید جدیت نشان بدهد جدی است ،زمانی
که باید سکوت کند سکوت می کند و زمانی که باید حرف بزند حرف می زند ،یعنی در هر موقعیتی کامل است.
حاال جدی شویم یا نه؟ (همه می خندند)
از شوخی و الکی خوش بودن که البته آن هم خودش خیلی خوب است بگذریم ،از زحماتی که می کشید و استفاده
هایی که می برید خیلی ممنون هستم .اگر نگاه کنید می بینید که در حال حاضر بیشترین وقت زندگی تان برای
انجام دادن این نوع کارهاست و خداوند هم همین را می خواهد ،یعنی داشتن تمرکز یگانه .با انجام این کارها
زندگی مان خدمت کردن به دیگران است.
همان خانم :من احساس می کنم که در سال های اخیر ،تعمق کردن بر روی یک جمله بیشتر مورد تاکید شما
قرار گرفته است .شما می خواهید که ما یک مطلب را بشکافیم و به عمق آن برویم.
شادی چیست؟
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ساتیام :بله ،دقیقاً .در عین حال هم ذهن باید آن را به شکل

 Vشادی واقعی چیست؟

های مختلفی بشنود چون در غیر این صورت خسته می شود.

فقط "باش" ،شادی شما رد "بودن" است ،رد "هستی".

سحرگاه الهیت ،مانند یک چاقوی تیز و برنده در مورد تعمق

الهامی از نازنین س21

کردن صحبت کردم و اگر موقعیت دیگری پیش بیاید ،همان

به همین دلیل مثالً من در کنفرانس تلفنی ژانویه بنیاد

حقیقت کامالً در جلدِ دیگری رفته و گفته می شود.
اگر شما به صحبت های من در تمام ریتریت ها و دی وی دی ها گوش بدهید ،خواهید دید که هیچ چیز عوض
نشده است ،مانند چهره های مختلف انسان هاست که در عین تفاوت همگی شان خداوند هستند.
در اینجا در مورد داوطلب شدن برای به نوشتار درآمدن مطالب صحبت می شود.
ساتیام :هر کسی که ارزش این کار ها را درک کند بدون این که کسی به او بگوید ،مطالب گفته شده را به
صورتِ نوشتار در می آورد و یا ترجمه می کند .آن بخش هایی هم که هیچکس برای نوشتنشان داوطلب نمی
شود ،در حال حاضر نوشته ن شود .هر فردی باید از روی ارزشی که برای درس ها قائل است کار کند و گوشه ی
این کار را در دست بگیرد ،باید از روی عالقه خودش و از روی این که نمی خواهد این کار را از دست بدهد کار
کند ،در غیر این صورت گفتن شما برای انجام کاری و پشت گوش انداختن او چه فایده ای می تواند داشته باشد.
اگر ارزش این کار را متوجه شوند باید برای انجام دادن آ ن از هم پیشی بگیرند و اگر ارزش آن را نمی دانند پس
بهتر این است که در حال حاضر آن کار ها انجام نشود .کارهای الهی باید زمانی انجام شوند که افراد ارزش آن را
درک می کنند.
خانمی می گوید :بله شما درست می گویید ،ما برای تایپ کردن بعضی از مطالب فارسی و انگلیسی خیلی صبر
کرده ایم اما این کار ها هنوز هم انجام نشده اند.
ساتیام :نه صبر نکنید .اگر نشد ،نشد .همه چیز به پختگی نیاز دارد .به من نگاه کن که چقدر در زندگی خودم و
اطرافیانم صبر دارم ،هر چیزی پختگی می خواهد .وقتی کسی چیزی را درک نمی کند ،عالقه اش هم به آن کم
است اما دلیل نمی شود که آن موضوع دوباره درِ خانه اش را نزند ،باالخره عالقمند خواهد شد .نمی توان انتظار
داشت که همگی ،همیشه و با عجله برای جمع آوری و نوشتن هر چیزی که از دهان من بیرون می آید بدوند .به
همین دلیل همه چیز را به حالت طبیعی اش می گذاریم یعنی هر زمان هر کسی خواست کاری را انجام دهد ،انجام
دهد.
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یادتان باشد کاری را انجام دهید که به آن عالقه ،انگیزه و از درون به آن احتیاج دارید .اگر به انجام کاری بی
عالقه هستید ،بدانید که زمان انجام آن فرا نرسیده است و می توانید در وقتِ دیگری آن را انجام دهید.
همه چیز باید با عالقه انجام شود نه با انجام وظیفه و چون عالقه ی انسان تغییر می کند از احساستان شرم
نداشته باشید .از انجام هر کاری که با طبیعت فعلی تان و با طبیعت اخالقی تان هماهنگی دارد ،استفاده ببرید.
هدف ،استفاده بردن است .هدف ،فقط استفاده بردن است.
خداوند خودش می داند در آینده چه کار کند؛ من دیروز به خداوند ،به بابا ،به "خود" ،به همه ی حقیقت که در
واقع "یکی" است آفرین می گفتم چون متوجه شدم که خداوند اجازه نمی دهد حتی یک کلمه از حقیقت از بین
برود و برای انجام این کار چقدر فرستاده می فرستد ،دانستن این حقیقت برای شما هم بسیار مهم است .جمعش
کنید ،جمعش کنید ،با عالقه جمعش کنید و به هم بچسبانید (اشاره به سخنان الهی) .البته به هر شکل که نگاه
کنید همه چیز موقتی است ،همه چیز برای این خواب است ،همه چیز برای استفاده شخصی است ،همه چیز برای
از بین بردن نیاز است ،اما تا زمانی که نیاز داریم باید عالقه مان آتشین باشد ،زمانی که نیازمان از بین برود عالقه
هم از بین می رود .به شما قول می دهم که همگی تان در حال گذراندن دوران خیلی زیبایی هستید.
(ساتیام خطاب به یکی از جوانان) عزیزم چطوری؟
خانم جوان :ممنونم ،مرسی .خیلی خیلی خوبم و از شما ممنونم که چنین محافلی را درست می کنید ،این
برای ما بی نهایت ارزشمند و زیباست.
ساتیام :شادی باید به زندگی همگی ما بیاید ،همیشه باید در
زندگی هم خودمان را شاد نگه داریم و هم به دیگران آرامش و
آزادی بدهیم.
(خطاب به خانم جوان دیگری) دختر کوچولو تو چطور هستی؟
آن خانم :خیلی خوبم و خیلی دوستتان دارم.
ساتیام :من هم همین طور ،دل به دل راه دارد .در زمان قدیم
چه اصطالحاتی وجود داشت! تنها راهی که وجود دارد فقط راه از دل به دل است .راه از ذهن به ذهن افتضاح
است .به یاد زمان هایی که فقط از طریق فکر به فکر با همدیگر بودیم بیافتید ،واقعاً وحشتناک است.
قبل از آشنایی با حقیقت وقتی به طور مثال با دوستتان تلفنی صحبت می کردید از سیاست ،از زندگی و ...گله و
شکایت می کردید و بعد از تمام شدن صحبت هایتان زندگی خراب تر از قبل بود .دوباره تکرار چمدان ها ،دوباره
شادی چیست؟
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باز کردن چمدان ها ،دوباره دیدن بدی در دیگران ،دوباره انتقام گرفتن و عصبانی شدن اما االن به قدری بازار
برای ما کوچک شده است که هر چیز کوچکی ما را شاد می کند و اگر هم شاد نباشیم به این دلیل است که در
سکوتمان هستیم ،در غیر این صورت آسمان در همه جا یک رنگ است و هیچ تفاوتی ندارد.
در این جا ساتیام از همه خداحافظی می کنند و تلفن را قطع می کنند و اعضای کنفرانس به صحبت خود در مورد
کارهایی که باید برای نشریه انجام شود ادامه می دهند .بعد از مدتی...
ساتیام :من مدتی است که به صحبت هایتان گوش می دهم ،البته دلیل کار من کنجکاوی نبود بلکه می خواستم
همان طور که بابا و خداوند به هر یک از ما از درون می گوید "من همه جا حاضر هستم" ،بگویم که نباید هیچ
وقت فکر کنیم که خداوند با ما نیست ،حقیقت با ما نیست .برگشتن من به این تلفن مثل نقش بازی کردن
است تا متوجه شویم هر زمان در این حقیقت سست می شویم ،تردید می کنیم و یا احساس می کنیم که
خداوند یا حقیقت با ما نیست و می گوییم"من احساس جدایی می کنم" خداوند می گوید "من همیشه هستم،
همیشه نگاه می کنم و همیشه آگاهم و هر کسی به من نگاه کند آگاهی خودم را به او می دهم" .این چیزی بود
که من را مجبور کرد دوباره به شما تلفن بزنم و به شما نشان بدهم که حضورِ "همه جا حاضر" چگونه کار می کند.
حضور همیشه نگاه می کند و مواظب است ،همیشه با شماست ،مهم نیست که شما کجا هستید .اگر هر کدام از
ما احساس جدایی می کنیم ،چه من ،چه شما ،چه دیگری ،به این دلیل نیست که "همه جا حاضر" نیست بلکه
به خاطر احساس قضاوتی است که نسبت به خودمان داریم .برای هر کسی قضاوت کردن و زیر ذره بین بردن
رفتار ،باعث احساس جدایی می شود ،اما تمرکز کردن بر روی این حقیقت که ما تنها نیستیم باعث نزدیکی می
شود .مانند همین اآلن که فکر می کردید من از روی خط رفتم در حالی که بودم.
ساتیام ادامه می دهند :خداحافظ ،این بار واقعاً خداحافظ ولی جداً (بدون شوخی) با شما هستم!
قسمت هایی از کنفرانس تلفنی در مورد نشریه می ماه ،ضبط شده در ژانویه 1013

 Vبه میزانی كه شخص بتواند منبع درون خود را لمس كند ،به همان
میزان قادر خواهد بود كه حاصل این وحدت و یگانگی باشد .كسی كه
به چنین دركی رسیده باشد ،شادی و سرورش حد و مرزی نخواهد
داشت.
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خوشحال باش ،خوشحال بودن همان کسی است که ما حقیقتاً هستیم
هیجان زیاد با شوق و ذوق بیش از حد همراه است ،و اندوه و غم که روی دیگر همان سکه است را به همراه می
آورد .پس بهترین کار این است که فقط باشیم .فقط "باش" .خوشحال باش زیرا خوشحال بودن همان کسی
است که در حقیقت هستیم.
دی وی دی کارنامه 11 ،آوریل 1001

بودن شما خوشحالیست
وقتی بابا می گوید "خوشحال باش" ،او به حالت و یا احساس خوشحالی که یک انسان معمولی تجربه می کند
اشاره نمی کند .بابا این حقیقت را سال ها پیش به من گفت و منظور او از گفتن این حرف این بود که "بودن"
تو خوشحالی است"،بودن" تو سعادت است" ،بودن" تو بی نهایت خوشایند است" ،بودن" تو احساس قرار گرفتن
در مکان و زمان درست و مناسب است .وقتی بابا خوشحالی را اینگونه بیان کرد ،او بسیاری از احساسات و
هیجانات من را متوقف ساخت .چون بسیاری از احساساتِ ما نشانگر این است که ما غمگین ،خوشحال ،ناراحت،
خجالتی و ...هستیم .اما اگر همه ی آن احساسات را به حالتِ "بودن" ترجمه کنیم پی می بریم که ما هیچ یک
از آن ها نیستیم.
دی وی دی جایگاه قلب 11 ،سپتامبر 1001

چشمانتان را به دوگانگی ببندید
چندین سال پیش این سوال برای من پیش آمد که خوشحالی حقیقی چیست؟ جواب این بود" :نگاه کردن با
چشم واحد" خوشحالی حقیقی این است که با چشم واحد نگاه کنیم .معنی آن چیست؟ معنی آن این است
که چشمانتان را به دوگانگی و خوب و بد ببندید ،و در آن "خود" که خوب و یا بد را نمی بیند بمانید .این کار
تمرین الزم دارد؛ یعنی هر آنچه که می بینید را به یک سطح عمیق تر ببرید.
دی وی دی خواندن ذهن 11 ،آوریل 1006
شادی چیست؟
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خوشحالی ابدی
شما در حال حاضر ممکن است فکر کنید که خوشحال هستید اما دقیقه ای بعد چنین حسی نداشته باشید .اما
زمانی که در "هستی" خود به سر می برید ،خوشحالی تان ابدی است.
دی وی دی اعتماد کن سپس رها کن 2 ،آوریل 1006

چرا اکثر مردم خوشحال نیستند
دلیل این که چرا اکثر مردم خوشحال نیستند و یا این که خوشحالی آن ها بسیار زودگذر و فانیست ،این است که
آن ها به طبیعت خودشان رجوع نکرده اند .آن ها این گنجینه را کشف نکرده اند.
حال این گنجینه چیست؟ همه جا حاضر ،تمام آگاه و تمام قدرت و این کسی است که ما واقعاً هستیم.
دی وی دی در سکون باش و بدان 1 ،می 1006

نوشته ی ساتیام ،از دفتر خاطرات یکی از عاشقان
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امروز روز شادی است
امروز روز شادی است زیرا انتخاب ما این بوده است که دور هم مجع شویم
امروز ،روز شادی است زیرا اکنون این سکوت را پیدا کرده ایم ،در این حلظه
امروز ،روز شادی است زیرا در پوسته خود ،راضی و خوشنودیم
امروز ،روز شادی است زیرا ما رمحت را احساس می کنیم
امروز ،روز شادی است زیرا برای حلظه ای ،بازار وجود ندارد
وقتی که ما با "خود" ،وقت صرف کنیم مهه چیز بدین ینگونه است .آن "خود"ی که ساکت،
خوشحال و مهیشه راضی است و مهواره در پس پرده حضور دارد.
وقتی ما گرد هم می آییم ،شیرینی و حالوت آن را جتربه می کنیم
بنابراین سپاسگزارم که هر یک از مشا با من هستید و من هم با مشا ...بسیار خوشحامل.
ساتیام 11 ،مارس 1013

شادی چیست؟
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با ما از وجد و شادی صحبت کنید
پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکار ساکت هستند.
ساتیام :بله .پس بدبختی از کجا شروع می شود؟ زمانی که افکار خوانده می شوند ،حتی افکار خوب.
ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکاار سااکت
هستند .این شادی ،وحدت خود با "خود" است.
ساتیام :هرگاه ما در سکوت نشسته ایم و انرژی ذهن را به طرف قلب سرازیر کرده ایم ،این وحدت ،اتفااق افتااده
است .فقط تجسم کنید که من چه می گویم .آیا این حقیقتی که به شما می گویم را درک می کنید؟ "زمانی کاه
ساکت هستید" که همه تان می دانید یعنی چه ،زمانی که انرژی ذهن به طرف قلب و به طرف ساکوت مای رود،
شادی ابدی است .آیا ما خوشبخت نیستیم که هر زمان اراده کنیم ،می توانیم شادیِ بدون دلیال ،بادون بحاران،
بدون هدف را احساس کنیم؟! این بزرگترین هدیه ای است که به هر یک از ما در ایان زنادگی داده شاده اسات.
هدیه ای است که می توانیم با خودمان حمل کنیم .یعنی چه؟ یعنی چون خوشحالی حقیقاتِ ماا اسات ،قبال از
تصویر این دنیا بوده است و بعد از تصویر این دنیا نیز هست .اما بزرگی این هدیه در چیست؟ بزرگای اش در ایان
است که اگر آن را پیدا نمی کردید ،با تصویر می آمدید و با تصویر می رفتید .یعنی وقتی کاه از بادن خاارج مای
شدید ،بدون جسم در تصورات باقی می ماندید .اما حاال ،وقتی سکوت را تکمیل می کنید ،پس از این کاه از ایان
جسم خارج شوید ،دیگر نیازی نیست که همچنان در دنیای ذهن سفر کنید.
ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکاار سااکت
هستند .این شادی ،وحدت خود با "خود" است .زمانی که هیچ نیازی به آرزو کردن نیست.
ساتیام :یعنی چی؟ یعنی خواسته ذه ن را زنده (فعال) می کند و نداشتن خواسته در سکوت است .ما نمی تاوانیم
یک روز صبح از خواب بیدار شویم و بگوییم من امروز دیگر خواسته ای نخواهم داشت .چرا که ذهن کار خاودش
را می کند .ما باید سکوتمان را پیدا کنیم ،ذهن را پایین بیاوریم و آسوده شویم.
ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکاار سااکت
هستند .این شادی ،وحدت خود با "خود" است .زمانی که هیچ نیازی به آرزو کردن نیسات .شادی ،آنگونه که ماا
تصور می کنیم ،یک احساس نیست ،بلکه شادی ،همان "خود" است.
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ساتیام :تجربه ای که همه تان در ابتدای این جلسه از آن صحبت کردید این بود که آنچه در گذشته احساس می
کردید شادی است ،شادی نیست! آنچه همه ما در گذشته به عنوان شادی احساس می کردیم ،در واقع در دسات
آفرینش بود؛ اما اکنون شادی ما در دست آفریننده است .در گذشته شادیِ ما از آفرینش می آمد ،برای مثال فکر
می کردیم که اگر فالن چیز را به من بدهند خوشحال خواهم بود و اگر ندهند خوشحال نخواهم بود ،اگر به فاالن
جا بروم خوشحال خواهم بود و اگر نروم خوشحال نخواهم بود ،اگر فالن لباس را بپوشم خوشاحال هساتم و اگار
نپوشم خوشحال نیستم و ....اما حاال تمامی آن ها بی معنی هستند .یعنی شادیِ ما در دست آفارینش نیسات! در
دست ذهن نیست! در دست ذهن کیهانی نیست! پس در کجاست؟ در خط اول پاسخ سوال  11الهاامی از ناازنین
است :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است؛ جایی که افکار ساکت هستند.
ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکار ساکت هستند.
این شادی ،وحدت خود با "خود" است .زمانی که هیچ نیازی به آرزو کردن نیست .شادی ،آنگونه که ما تصور می کنایم،
یک احساس نیست ،بلکه شادی ،همان "خود" است .تهی از احساسات و افکار.
ساتیام :بله!! اگر هر کدام از شما به منبعی که دیگر چادر آن برایتان پایین آمده بروید ،خواهید دید که آنجا دیگار
ذهن نیست ،آرزو نیست ،خواسته نیست ،فقط سکوت و "بودن" است.
ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکاار سااکت
هستند .این شادی ،وحدت خود با "خود" است .زمانی که هیچ نیازی به آرزو کردن نیست .شادی ،آنگونه کاه ماا
تصور می کنیم ،یک احساس نیست ،بلکه شادی ،همان "خود" اسات .تهای از احساساات و افکاار .شاادی فقاط
"بودن" است" ،هستی" است.
ساتیام :پس معلوم می شود که "هستی" همیشه بوده است چون هر زمان که به "بودن" خودتان برویاد ،هسات.
مرگ ،تولد ،خواسته ،افکار هیچ کدام در هستی وجود ندارند .اما اگر هساتی هایچ یاک از ایان هاا نیسات ،پاس
چیست؟
"هستی" غیر قابل توضیح است! همه ی شما می دانید که من چه می گویم .هستی غیر قابال تفسایر و توصایف
است ولی وقتی در آن هستیم ،کامالً روشن است که آن چیست؛ هستی یعنای "باودن" .وقتای باه خودتاان مای
گویید "باش" دیگر نمی توانید حالت بعد از "باش" ،که هستی است را تفسیر کنید .شاما مای گوییاد" :بااش"؛ و
دیگر تمام می شود .جایی است که جسم ،ذهن و روح ،دیگر نمی تواند به آنجا بروند .زیرا از آنِ این دنیا نیسات و
زبان این دنیا را ندارد.
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ادامه ی پاسخ سوال  11کتاب الهامی از نازنین :شادیِ حقیقی ،سکوت و خاموشی است ،جایی که افکاار سااکت
هستند .این شادی ،وحدت خود با "خود" است .زمانی که هیچ نیازی به آرزو کردن نیست .شادی ،آنگونه کاه ماا
ت صور می کنیم ،یک احساس نیست ،بلکه شادی ،همان "خاود" اسات .تهای از احساساات و افکاار .شاادی فقاط
"بودن" است" ،هستی" است .ممکن است بپرسید چگونه می توان به آن دست یافت؟ جهان و کائنات و ماورای
آن را سکوتی عظیم در آغوش گرفته است که آن سکوت ،بدون آغاز ،بی پایان و گسترش آن بی انتهاست.
ساتیام :همگی شما در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آشنایی با این راه خوشحال تر هستید یا خیار گفتیاد کاه
تازه متوجه شده اید که می توانید هر زمان که بخواهید شادی را احساس کنید و آن در دسترستان اسات .چارا؟
چون این سکوت ،صفحه ی سفید است و هرگاه به نقش و نگارها توجه نکنید ،زیر آن نقش و نگارها ،زمینه را که
صفحه ی سفید است می بینید .آن زمینه حقیقتتان است.
قسمتی از جلسه ی بنیاد سحرگاه الهیت (کنفرانس بیست و چهارم)
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فقط رذه ای از ردیای ی گانگی
از بین تمامی درس ها و تمرین ها ،شادی ملموس ترین تجربه ایست که در این روز ها داریم ،تجربه ای
که با تمام وجود احساس می شود ،اما چقدر نوشتن در موردش مشکل است .روز های زیادی گذشت و
ما شادی را تجربه می کردیم اما با هیچ جمله ای نمی توانستیم آن را شرح دهیم ،تا این لحظه که
رحمتت ما را تا سرمستی بُرد و کلمات خود به خود جاری شدند .در این حالت حتی هنگامی که فکری
به ذهن خطور می کند خنده ها را تبدیل به قهقه می کند ،از پوچی ای افکار از خنده ریسه می رویم و
به عکس ساتیام نگاه می کنیم که شادمان به فرزندانش عشق می دهد و ما را سرمست می کند.
این که عشق دلیل شادی است یا شادی عشق می آورد برای ما نا معلوم است اما هر دوی آن ها به
وضوح تجربه می شوند .شاید عشق و شادی مانند انرژی تخم مرغی به یکدیگر تبدیل می شوند .در این
روز ها به وضوح تجربه می کنیم که با سست شدن باور غلط و یا پُر رنگ شدن درکی از حقیقت ،همین
انرژی بوجود می آید و نتیجه ی آن در بازار ،قبول ،قبول ،قبول ،آزادی ،آزادی ،آزادی است.
در این لحظه تمام وجود ما عشق است ،تمام بدن ما سرمست است و قهقهه سرداده است .این نتیجه ی
چشیدن مزه ی خود است .چقدر سعادتمندیم که تو را داریم ،چقدر سعادتمندیم که تو عاشق ما هستی.
در این روند چقدر زیبا ،ساده و روان می توان" بود" و فقط تماشا کرد .می توان عاشق تو بود و ثمره ی
این عشق را چشید .می توان خودمان و دیگران را پذیرفت و در این پذیرش خداوند را دید.
در این لحظه ها صدای قلب به بلندی شنیده می شود که می گوید با من بیا ،با من بیا ،با من هیچ
ریسکی وجود ندارد .در این دقایق از تمام سلول های بدن مان ،ذهن و روحمان می شنویم که می گوید:
آه...چقدر خوشبختیم ،می گوید :آه ساتیام از تو متشکریم ،می گوید :عاشق تو هستیم.
شادی چیست؟
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خوشحالی واقعی
خوشحالی واقعی زمانی دریافت می شود که در سکوت عمیق با راهنمای درون
"فقط باش" تجربه شود .این حسی نیست که بتوانم با لغات روی کاغذ بیاورم،
درکی که بعد از اولین مالقات با بانوی حقیقت به من داده شد زمانی که در آخرین
لحظه ی اولین دیدار برای من نوشت "سمانه جان همیشه خوشحال باش".
این جمله بزرگ ترین هدیه از طرف ساتیام نازنین است که حتی در موقعیت هایی که
درگیر ناراحتی بازار هستم احساس می کنم قلبم خوشحال است و می خندد.
مادر عزیزم از بودن در کنارتان لذت می برم و با تمام وجود شما را ستایش می کنم
و دست ها و پاهای نیلوفرین تان را می بوسم.

شادی واقعی همان "انهم ای هب ریچارد" است .وقتی می گودیی " من
حاضر هستم" ،آزادی رد دستتان است.
ساتیام ،مکالمه ی خصوصی 1390 -6 -31
"نامه ای به ریچارد" در نشریه ی دی ماه سال  1389به چاپ رسیده است.
11
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ساتیام :بهترین معنیِ خوشحالی ،مفهومی است که برای هر یک از شما دارد .از دید شخصی ،بزرگترین هدیه ای
که در این خواب به ما داده شده ،پرده برداری از منشاء ابدی و حقیقی در وجودمان است .منشاء ای که برای
همگی ما آغوش باز دارد و ما می توانیم با رفتن به این منشاء آزادی مان را بدست آوریم .در حال حاضر همه ی
شما این منشاء را می شناسید ،می دانید چیست و در کجاست .دیگر می دانید چطور در جنگل روشنایی را
ببینید و در راه تان نور بیاورید تا به مقصد برسید ،بنابراین ادامه ی راه دیگر به دست خودتان است؛ یعنی به
دست عالقه ،پشتکار ،صبر و تمرین شماست.
ممکن است بپرسید که این صحبت من با این حقیقت که هر آن چه باید اتفاق بیافتد اتفاق خواهد افتاد و آن چه
نباید رخ دهد هرگز رخ نخواهد داد ،مغایرت دارد یا نه؟ درست است؛ هر آن چه باید ،می شود و هر آن چه نباید،
نمی شود .این حقیقت به این معناست که در این راه ،داشتن عالقه ،پشتکار ،صبوری و تمرین کردن هم جزء
نقشه است .یعنی زیاد کردن عالقه تان هم جزئی از آن چه باید اتفاق بیافتد است .ما نمی توانیم بنشینیم و
دست روی دست بگذاریم و بگوییم همه چیز درست است .یا باید عشق در ما به قدری زیاد شود تا بتوانیم
بوسیله ی آن یگانگی مان را احساس کنیم یا خِرَد ،بدون غرور و بدون من کسی هستم یا من اولین نفری هستم
که این موضوع را کشف کرده ام ،آنقدر دنباله ی این عشق باشد که بتواند به همین نتیجه برساند .همه ی شما
این عشق را داشتید؛ چه کسی که یک سال است به این راه آمده است ،چه کسی که دو سال ،پنج سال ،ده سال
یا سی سال است وارد این راه شده است.
خوشحالی من در امروز به دلیل شنیدن این مطلب است که از اصفهان تا تهران ،از تهران تا آمریکا ،و در شهر
های مختلف آمریکا کسانی هستند که مشعل االهی شان روشن است و این روشنایی باعث می شود نور منبع را
بب ینند و در آن زندگی کنند؛ حال دیگر انتخاب با خودمان است .بزرگترین اتفاقی که برای هر یک از شما افتاده،
این است که دیگر تنها نیستید .آیا متوجه هستید من چه می گویم؟ چه من را ببینید و چه من را نبینید ،چه
شادی چیست؟
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صدای من را بشنوید و چه نشنوید ،می دانید که سرچشمه کجاست .با تمام این ها اگر به دنبال سرچشمه نروید،
"این تقصیر کیست؟".
همگی تان خوب گوش دهید ،موضوع خیلی مهمی که می خواهم بگویم این است که راه بیداری به تک تک ما
داده شده ولی بیدار ماندن و دوباره به خواب نرفتن دست خودتان است .ممکن است به من بگویید "ساتیام اما
شما همیشه می گو یید این تقصیر چه کسی است!" .وقتی در بازار می نشینید یا وقتی به دنیا آمدید ،بله این
حرف درست است ،واقعاً مقصر کیست؟ اما به من نگویید اگر در این راه تنبلی کنم یا اجازه دهم که عالقه ام کم
شود ،هنوز این راه به من بدهی دارد و باید من را به جلو ببرد ،تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است .حتی افراد
خودشناخته هم ،که در مقایسه با میلیاردها انسانی که در این دنیا وجود دارند تعداد بسیار کمی هستند ،باید
همیشه تمرین می کردند ،در غار می رفتند ،می نشستند و یا هر تمرین دیگری که الزم بود را انجام می دادند.
برخی مواقع ممکن است ذهن به شما بگوید "دیگر احتیاجی به تمرین کردن نداری! تو می دانی که وقتی
خداوند همه چیز است ،تو نمی توانی از او جدا باشی ،تو می دانی حقیقت چیست! حقیقت تویی! تو حقیقت
هستی ".نه! فریب ذهن را نخورید! هنوز ذهن است! تمرین! تمرین! تمرین! به طور مثال "شاد بودن" هم یک نوع
تمرین است .وقتی شما می گویید :من شاد هستم؛ یعنی چگونه شاد هستید؟ یعنی هر زمان فکری به ذهنتان
خطور می کند ،آن را کنار می زنید و می گویید :نه! این ،من نیستم .پس شاد بودن هم خودش یک کوشش
است .کوششی است که کوشش های دیگر را از بین می برد .می توانیم بگوییم کوششِ بدون کوشش است.
من هرازگاهی ،درست قبل از این که خوابتان ببرد ،شما را می بینم که کم کم به خواب می روید ،یا کم کم در
حال بیدار کردن خودتان هستید .این اتفاقی است که در این بشریت ،مثل چرخه یا مثل انرژی تخم مرغی اتفاق
می افتد .آگاه باشید! آگاه باشید! خوش باشید! خوش بگذرانید و در این راه هر کاری دوست دارید انجام دهید
البته تا حدی که به شما ضرر نزند! تا آن حدی که شما را به خواب نبرد! یک چشمتان به درون و یک چشمتان
به بیرون باشد .در کتاب الهامی از نازنین گفته شده "راه رفتن با چشم نیمه باز".
تمایل و گرایش به این که تنبلی کنیم و به خواب برویم در ما وجود دارد اما بعد از آن باید هر کاری از دستمان
بر می آید ،انجام دهیم تا از خواب بیدار شویم ،و این روند برایتان الزم است .مشارکت کردن در کارهای الهی و
داشتن پشتکار ،تمرکز ،عشق و خرد الزمه ی این راه است .من وظیفه ی خودم را انجام داده ام ،شما هم اگر به
این راه عالقه دارید کار خودتان را انجام دهید.
قسمتی از کنفرانس 12بنیاد سحرگاه الهیت
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شادی را می توان از چند جنبه مورد نظر قرار داد:
همانطور که بارها توسط راهنمایمان عنوان شده است ،شادی در ذاتِ الهیت و حقیقت هست .بودن ،شادی است .ما
این حقیقت را در لحظاتی از مدیتیشن که تماس برقرار می شود و ما به بودن نزدیک می شویم تا حدودی تجربه می
کنیم .در این هنگام ما یک آرامش درونی را احساس می کنیم.
از طرف دیگر ،موضوع شادی ،در خواب روز با موضوع بازی ارتباط می یابد .معموالً انسان ها برای سرگرمی و یا دستیابی
به یک احساس مطبوع یا شادی ،بازی های مختلفی را انجام می دهند .یعنی نتیجه واقعی بازی کردن ،شادی است.
علت آن که برخی اوقات ما پس از بازی کردن و از نتیجه آن ناراحت هستیم ،آن است که بازی را خیلی جدی گرفته
ایم ،در حالی که آن فقط یک بازی بوده است .شاید این موضوع یک مدل کوچک از آنچه در خواب روز اتفاق می افتد
است .چنانچه ما درک کنیم که زندگی یک خواب است ،مناسبات و معادالت دنیا بیشتر به یک بازی شبیه می شود که ما
فقط بازیگران نقش های آن هستیم .نتیجه این دیدگاه چیزی غیر از یک شادی همیشگی نخواهد بود و یا الاقل لحظاتی
که ما این حقیقت را یادآوری می کنیم یک احساس آرامش ،آزادی و شادی برای ما به ارمغان خواهد آورد.
چنانچه به کودکان توجه کنیم نیز چیزی شبیه به این حالت را در آن ها می بینیم .معموالً بچه ها عاشق بازی کردن هستند
و هیچ وقت از آن خسته نمی شوند .شادی در وجود آن ها موج می زند .آن ها بدون آن که علتش آن را بدانند
شاد هستند .آیا می توان گفت که بازی کودکان حقیقی تر است؟!

بسیاری از رویدادهای دنیا و یا پدیده های هستی ،مدلی از حقیقت هستند که
با چشمان آگاه می توان آن ها را درک کرد.

شادی چیست؟
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وقتی من می گویم از مشا متشکرم
یعنی وجود داخلتان می گوید
"ممنومن که به باالی کوه رسیدی خیلی برایت صرب کردم
حاال می توانیم با یکدیگر برقصیم،صحبت و
عشق ورزی کنیم".

ساتیام  -روز عشق 1931

