دعای ساتیام

هب انم خدا وند بخشنده و مهربان
خدا وند مهربان ،هستی تمامی ،وجود یکتا
رد جایی هک دوگانگی است ،بگذار یکتایی حقیقت را منیبب

رد جایی هک رتس و وحشت است ،بگذا ر تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را منیبب
رد جایی هک نگرانی و رپیشانی است ،بگذا ر فقط آن ی گاهن را منیبب ،آن ی گاهن هستی

رد جایی هک عشق احساس می شود ،بگذا ر عشق بیکران خدا وند را منیبب
رد جایی هک کسالت ،ضعف و انتوانی است ،بگذا ر چشمانم فقط حضور ،همه جا حاضر و تنها قدرت را دنیبب

رد تمام اف کارم ،رد تمام گفتارم و رد ی کایک کردارم ،بگذا ر وجودم فقط هب ی گانگی خدا وند و یا هب ی گانگی هستی شهادت بدهد
فقط ی گاهن ،فقط خدا وند ،فقط هستی

آمین

عشق الهی

رد این ردیای بیکران عشق الهی ،سواالت بلعیده می شوند ،آینده ای وجود ندا رد ،راه و مسیری نیست ،فقط مانند ربگی می ماند هک آزاد و راه ،سبکبال و بی خیال رد
این ردیای بی انتها خود را تسلیم می کند ،بدون این هک از خود سوالی کند هک هب کجا می روم ،کی و چگوهن هب آنجا می رسم و آیا هچ کسی هب من کمک خواهد کرد .این عشق
تسلی بخش است ،چشمه ی ارنژی است وشفا دهنده است .چیه چیزی زبرگتر از عشقی هک من رد مورد آن صحبت می کنم نیست.
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بابا می گوید
تولد و پیدایشِ عدم وابستگی در انسان ،او را
از ظهور شادی بیکران در خودش مطمئن
می سازد .عدم وابستگی به تنهایی
می تواند انسان را به سوی آگاه شدن
از خودِ جاودانه و فناناپذیر هدایت کند .این
هبایی است که انسان باید برای دریافت
چنین پاداشی بپردازد .رها کنید و بدست
آورید ،این است قانون اهلیت.
شری ساتیا سای بابا ،باران های تابستانی در برینداوان ،صفحه 22
ساتیا سای سخن می گوید ،جلد  ،11فصل  ،32صفحه 183

زندگی شما سفری طوالنی است .شما باید چمدان ها ،یعنی خواسته های کمتری را در این سفرِ طوالنی به
همراه داشته باشید .به همین دلیل است که گفته شده " :چمدان کمتر ،راحتی بیشتر ،سفری دلپذیر تر".
بنابراین گذاشتن حد و مرز بر روی خواسته ها چیزی است که باید از همین امروز در پیش بگیرید .شما باید
روز به روز خواسته هایتان را کمتر کنید .شما به اشتباه تصور می کنید که رسیدن به خواسته ها موجب
شادی می شود ،اما در واقع شادی زمانی طلوع می کند که خواسته ها کامالً ریشه کن شوند .وقتی خواسته
هایتان را کاهش دهید ،کم کم شما در مسیر چشم پوشی کردن از خواسته ها قرار می گیرید .خواسته های
شما بی شمارند؛ اما براستی چه چیزی از این همه خواسته عایدتان می شود؟ یادتان باشد زمانی که ادعا
می کنید چیزی از آنِ شماست ،ملزم به این هستید که با پیامد های این مالکیت مواجه شوید .بدانید تنها
زمانی که دست از منیت و وابستگی بکشید سعادتمند و خوشحال خواهید بود.
سخنرانی الهی 12 -مارچ 1999
عدم وابستگی
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الهامی از انزنین
سوال  -13رد مورد تعلقات و دلبستگیاه صحبت كنید.
رد وحدت ،هیچگوهن وابستگی وجود ندارد فقط "هستی و
ذات الهی" رد اقلب صلح و صفا و آرامش .معنی
دلبستگیاه این است هک انسان از "حقیقت"

احساس جدا یی میکند بدین دلیل دوگانگی رد جریان
است و دلبستگیاه و وابستگیاه هب صورت عکسها و نقش و ن گاراهی ظارهی رب روی صفحهی "حقیقت" رسم میشوند ،بعضی خوب
بعضی بد .بنارباین هچ موقع دلبستگی دارید؟ موقعی هک رد الهنی "خود" آشیاهن نکرده باشید .این رد حقیقت معنی دلبستگی است.

حال رد مورد آن هچ كار باید کرد؟ راه حلاه متفاوت هستند ولی همواره الزهمی آن رد تمام شرایط ،راه کردن اف کار و
روشاهی عامیاهن و معمولی زندگی است.
0
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شخصی می گوید :بیاد دارم وقتی تازه با شما آشنا شده بودم از شما شنیدم که باید وابستگی هایمان را رها
کنیم ،در آن زمان من فکر می کردم منظور شما رها کردنِ وابستگی به مادیات مثل خانه ،ماشین و ...است اما
درک اآلن من این است که ما باید نگرانی هایمان را رها کنیم .نگرانی هایی که به بودنشان عادت کرده ایم.
ساتیام :بله شما کامالً درست می گویید .وابستگی آن چیزی است که توجه و تمرکزتان را به خودش جلب می
کند .یعنی هر آنچه تمرکز و توجه شما را به خودش جلب کند تبدیل به وابستگی شما می شود و موضوع آن
هیچ اهمیتی ندارد ،می تواند عصبانیت باشد یا خوشحالی و یا هر چیز دیگری .بسیاری از مردم فکر می کنند که
در این راه باید وابستگی به دارایی هایشان مثل خانه ،ماشین و ...را از دست بدهند اما اینطور نیست و یا می
گویند" :ساتیام تو که در این راه هستی چرا اتومبیل گران قیمت سوار می شوی؟!" .وقتی زندگی را موقتی بدانید
و داشتن یا نداشتن برای تان اهمیت نداشته باشد آنگاه این زندگی برایتان تبدیل به میدان بازی می شود ،نه جایی
که با تمام وجود به آن دلبسته باشید .حال در این میدان بازی می توانید یک ماشین جگوار سوار شوید و یک
ماشین رولز-رویس هم کنارش بگذارید و از این بازی لذت ببرید.
وابستگی همان اعتیاد است ،در حقیقت توجه به افکار تکراری یک نوع اعتیاد و وابستگی است.
شخصی می گوید :آیا می توانیم به حقیقت وابسته باشیم؟
ساتیام :بله ،اما سرانجام باید وابستگی به حقیقت را نیز رها کنید .باید بدانید که حتی آروزی داشتن آرامش هم
نوعی وابستگی است.
البته در ا بتدا خیلی مهم است که ما آروزی آزادی ،صلح و آرامش داشته باشیم اما بعد از مدتی که ممکن است
طوالنی باشد ،به طور اتوماتیک متوجه خواهید شد که حتی داشتن صلح و آرامش هم چندان اهمیت ندارد زیرا
ال از همکاری کردن با ذهن دست کشیده اید .ذهن صلح و آرامش تجربه می کند و یا ذهن صلح
در آن موقع کام ً
و آرامش را تجربه نمی کند ،اصال دیگر اهمیتی ندارد.
شخصی می گوید :همانطور که گفتید ،داشتن آرامش هم یک بازی ذهنی است و در نتیجه چندان اهمیتی
ندارد .ولی در نهایت چه چیزی اهمیت دارد؟
عدم وابستگی
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ساتیام :جواب سوال شما این است :هیچ چیز اهمیت ندارد؛ هیچ چیز .شاید بپرسید چرا؟ به چه دلیل هیچ چیز
اهمیت ندارد؟ منظور من این نیست که داشتن صلح و آرامش خوب نیست زیرا طبیعت واقعی ما صلح و آرامش
است ولی وقتی می گویید" :من صلح و آرامش دارم" در حقیقت ضد آن یعنی نداشتن صلح و آرامش را هم به
این صحنه دعوت کرده اید.
فقط در "بودن" می توان این حقیقت را تجربه کرد ...فقط در "بودن"...
حال با هم "بودن" را تمرین می کنیم .من این نکته را بعنوان یک فرد نمی گویم ،ولی بسیار نادر است که هم
"حقیقت" گفته شود ،و هم متدی داده شود تا شنوندگان آن را آناً تجربه کرده و از آن خودشان کنند.
با چشم های نیمه باز به هر جا که دوست دارید خیره شوید ،فقط خیره شوید ،همین .هیچگونه قضاوتی نداشته
باشید که چرا به طور مثال گل قالی قرمز است یا قرمز نیست ،یا چه قدر شعله ی شمع زیبا است و...
(تمام افراد جلسه در سکوت این متد را تمرین می کنند).
(ساتیام خطاب به یکی از افراد جلسه) برای شما چه طور بود؟
همان شخص :این تمرین به من این اجازه را داد تا افکاری که همیشه به ذهنم حمله می کنند و ذهنم را
مشغول می کنند را نخوانم .بین خودم و افکارم فاصله می دیدم .نمی توانم بگویم که به افکار غلبه کردم اما
نسبت به آن ها احساس جدایی داشتم.
ساتیام :بسیار زیبا!
حال به من نگاه کنید و ببیند چگونه این کار را انجام می دهم (ساتیام در سکون و سکوتِ کامل برای چند لحظه
به نقطه ای خیره می شوند) .این با "خود" بودن است .این طبیعت ما است .وقتی که خیره می شوید ،هیچ
قضاوتی ندارید .برای چند لحظه فقط هستید .نه می خواهید باشید ،نه می خواهید نباشید! فقط هستید .تمام
اِشکال کار به خاطر خواستنِ "بودن" یا نخواستنِ "بودن" است ،ولی خودِ "بودن" هیچ اشکالی بوجود نمی آورد.
فقط باشید ،حضور داشته باشید .با این تمرین انسان با طبیعت اصلی خودش احساس یگانگی می کند.
(خطاب به یک شخص دیگر) برای شما چه طور بود؟
آن شخص :هیچ چیز نبود.
ساتیام :این طبیعت واقعی ماست .آیا می توان گفت بودن در این حالت به معنی داشتن صلح و آرامش است؟
آیا می توان گفت بودن در این حالت به معنی داشتن صلح و آرامش نیست؟ یا آیا می توان گفت بودن در این
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حالت به معنی داشتن عشق است؟ آیا می توان گفت بودن در این حالت به معنی داشتن عشق نیست؟ "بودن"
فقط هست و در آن هیچ چیز جز کمال وجود ندارد.
شخصی می گوید :آنچه برای من مهم است این است که هم اکنون می توانم حقیقت را از تصورات تشخیص دهم.
ساتیام :چه قدر زیبا! حکایت شما مانند کودکی است که به فرزندی قبولش می کنند اما در این مورد چیزی به او
نمی گویند .این کودک بزرگ می شود و می فهمد که نه این پدرش بوده و نه آن مادرش .حال شما هم متوجه
شدی که هر آنچه تا کنون به عنوان حقیقت به شما آموخته اند ،حقیقت ندارند .در این حقیقت ،آزادی است.
همان شخص می گوید :ساتیام جان اما به نظر من داشتن آروزیِ آرامش مفید است چون باعث می شود تا من
حقیقت را دنبال کنم.
ساتیام :بله ،به همین دلیل است که مزه ی صلح و آرامش را می چشید .اگر شما در این راه مزه ی صلح و
آرامش را نمی چشیدید ص حبت های من ارزشی برایتان نداشت .آنچه من می خواهم بگویم این است که در
نهایت ،طبیعت ما حتی از صلح و آرامش هم گران قدر تر است .در این راه هر چه صلح و آرامش را بر هم می
زند با آرامش و صلح جایگزین می شود ،همینطور که می بینید نداشتنِ صلح باعث می شود به دنبال صلح برویم
و صلح را درون خودمان تجربه کنیم .پس تمام نقطه ضعف هایمان با راه درست ،تبدیل به قدرتمان خواهند شد.
تا این که به حدی می رسیم که مثل تجربه امروز فقط طبیعتمان را احساس می کنیم .این حالت "بودن" است،
این نهایت است .شما فقط "هستید".
شخصی می گوید :من با توجه به تعلیمات شما همه ی زندگی ام را با عشق می گذرانم ،این روند برای من
جدید است و البته از آن لذت می برم اما بعضی از مواقع با خودم کشمکش دارم.
ساتیام :عزیز دلم به این دلیل که شما به خودت می گویی" :من نباید عصبانی شوم ،من باید دختر خوبی باشم و
با همه ی مردم خوش رفتاری کنم" .گرفتاریِ شما در دوگانگی بودن است .شما آنچه یک دختر خوب باید
باشد را جایگزینِ آنچه یک دختر بد هست کرده ای یعنی فقط لباست را عوض کردی ،البته بابت این تغییر خدا
را شکر ،اما هنوز خودت را نشناخته ای .به همین دلیل هنوز راحت نیستی و با خودت کشمکش داری .همانطور
که من همیشه می گویم که البته شنیدنش باعث تعجب همه می شود این است که انسان خوب بودن خیلی
خوب است اما انسان خوب نمی داند خدایی (خود شناسی) چیست .خوب ،خوب است و بد هم بد است ولی
کسی که "خود"ش را می شناسد نه این است و نه آن .شما به دلیل این که بدی را با خوبی تکمیل کرده ای با
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این راه آشنا شدی ،ولی هنوز آرامش نداری .چرا؟ چون هر دوی این ها باید بروند و تنها "یک" بماند( .ساتیام
انگشت نشانه شان را باال می آورند).
با دانستن این حقیقت متوجه می شویم که واقع ًا خوب هم ،خوب نیست .به طور مثال از کودکی به ما گفته شده
قدردانی کردن بسیار خوب است .البته خصوصیت اخالقی بسیار خوبی است ولی در راه ما یک مانع است چون
برای تقدیر و تحسین کردن ،ذهن شما باید قضاوت کند و در نتیجه در حال کار کردن است.
حال تصور کنید که ما وارد این ا تاق شویم و فقط به این گل سفید و قرمز که بر روی میز قرار دارد نگاه کنیم ،نه
با خود بگوییم زیبا است و نه بگوییم زشت است ،نه بگوییم قرمز است و نه سفید ،وقتی که نظر و یا عقیده ای
نداشته باشیم با گل یکی می شویم .می توانید خودتان همین اآلن امتحان کنید.
واقعاً بد نیست که ما به شمع نگاه کنیم و بگوییم چه قدر این شمع زیباست ،شعله ی آن چه بازی هایی دارد!
اما در حقیقت به نظر من بهتر است که شمع را نگاه کنیم و هیچ چیز نگوییم ،چون شمع ،شمع است ،همین! با
این متد وقتی به چیزی نگاه می کنیم با آن یگانگی پیدا می کنیم.
شخصی می گوید :خیلی از مواقع وقتی در طبیعت هستیم و به طور مثال به درخت ،آب و ...نگاه می کنیم ،آن
را تحسین می کنیم و با آن احساس یگانگی داریم ،آیا تجربه ی این احساس همان قدردانی کردن نیست؟!
ساتیام :وقتی به بزرگی درخت نگاه می کنید و مثالً از خودتان می پرسید" :چه چیزی باعث شده که از تخمِ به آن
کوچکی درختی تنومند بوجود بیاید" ،در حقیقت در حال موشکافی و تعمق کردن هستید که بسیار هم عالیست.
وقتی درخت را بغل می کنید و از وجود آن قدردان هستید ،برایتان گسترش ذهنی و قلبی به همراه دارد اما آنچه
من می گویم تمرینی است که بعد از همه ی این تجربه ها رخ می دهد .وقتی همه ی این کار ها را کردید و همه
ی این مراحل را گذراندید با متدی که من می گویم می توانید از ذهنتان استفاده کنید تا در هر لحظه ی ممکن
استاپ کنید (افکارتان را نخوانید) .این استادی و تسلط داشتن بر روی ذهن است؛ چه افکار خوب و چه افکار بد.
تعمق و موشکافی کاریست که من و خیلی از شما سال های سال انجام داده ایم .به طور مثال امروز که به پیاده
روی رفته بودیم یکی از شما گفت" :این درخت با تمام سنگینی اش چگونه ایستاده؟ این ریشه است که می تواند
درخت به این سنگینی را روی زمین نگهدارد".
چنین کاری اکتشاف و موشکافی در یک سطح عمیق است .وقتی بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر به عمق رفتید...
آن وقت استاپ کنید و فقط باشید .در آن زمان وجودتان با همه چیز یکی است (و در آن موقع آگاه می شوید
که تنها "وجود" هست).
6
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شخصی می گوید :تشکر و قدردانی از خداوند هم به همین شکل است؟
ساتیام :سرگرمی خوبی است .به نظر من هر کسی هر کاری انجام دهد که باعث آرامشش شود ،خوب است.
آنچه من می گویم ماورای همه ی این ها است ،ایستگاه آخر است .باور کنید که آنچه می گویم حقیقت است.
تمامی قدم هایی که در این راه بر می داریم مانند گریه کردن و عشق ورزیدن برای خداوند ،تکرار کردن نام
خداوند (ذکر) و ...برای برداشتن قدم آخر است .مثالً در مورد من به مدت بیست سال بدون وقفه ذهن بطور
اتوماتیک ذکر می گفت  .همگی شما باید بدانید که اگر هر کدام از ما لیاقت نداشتیم اکنون اینجا دور هم جمع
نمی شدیم" .خود" هست" ،فقط باش".
اسم خداوند را تکرار کنید ،دعا بخوانید ،گایتری بخوانید ،برای عبادت کردن سحرگاه از خواب بیدار شوید ،اما
دست آخر "فقط باش" .سندل های بابا را بشویید ،روی آن ها گل بگذارید ،جایگاه دستان او را ببوسید ،ولی
دست آخر "فقط باش" ،به طب یعت بروید ،درخت ها را در آغوش بگیرید ،از آن ها انرژی بگیرید و انرژی بدهید،
ولی دست آخر "فقط باش".
"بودن" نهایتِ یگانگی است.
قسمت هایی از دی وی دی "ریتریت ایرانی ،صبح روز  21ژانویه "2112

ساتیام به همراه
تعدادی از عاشقان در
جشنی به مناسبت فرا
رسیدن روز عاشقان
(ولنتاین)
رینو ،ژانویه 2112
(بهمن )1392

عدم وابستگی

7

تو آنی و من اینم
تو آن خدای عالم و من جوینده ات
تو آن همه جا حاضر و من تشنه به حضورت
تو آن همه قدرت و من گدای نیازمندت
تو آن همه آگاه و من به دنبال آگاهیت
تو آن معلم و من شاگردت
تو آن خالق و من مخلوقت
تو آن مرشد و من مریدت
تو آن مراد و من گیرنده ات
تو آن شفا دهنده و من نیازمند به شفایت
تو آن فانوس و من دنبال روشنائیت
تو آن شمع و من پروانه ات
تو آن باغبان و من گل ناچیز باغت
تو آن سازنده و من ابزار دستت
تو آن قبله و من نماز خوانت
تو آن رهایی دهنده و من محتاج رهاییت
تو آن راهنما و من دنباله رو راهت
تو آن شمس و من موالنایت
تو آن کریشنا و من گوپاالیت
گوپاال (سیامک)
8
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ساتیام :پایه و زیربنای عدم وابستگی "بودن" است .وقتی
که ما "باشیم" ،فقط در بودن باشیم ،عدم وابستگی داریم.
بنابراین هر چیزی که به "بودن" ربط دارد به موضوع عدم
وابستگی مربوط است.
داشتن خواسته هم با این موضوع هماهنگی دارد برای این
که خواسته و وابستگی دست به دست هم جلو می روند.
 :مطالب مربوط به بازار ،رضایت ،قبول کردن دروغ ها،
رها کردن داستان هایمان ...آیا این ها هم به عدم وابستگی
مربوط هستند؟
ساتیام :بله" ،داستانتان را رها کنید" یا "به داستانتان
وابستگی نداشته باشید" و همین طور باز نکردن چمدان و
داشتن اعتیاد هم با این موضوع هماهنگی دارند ،اعتیاد
ذهنی.
بهترین متد عدم وابستگی مدیتیشن استاپ است.
مدیتیشن های دیگر هم شما را می رسانند اما زمان
بیشتری طول می کشد .هر قدمی که برای آزادی تان بر
می دارید باالخره شما را به آزادی می رساند ولی بعضی از
متد ها سرعت این روند را بیشتر می کنند .مثالً اگر ما
متد استاپ را نداشتیم و فقط مدیتیشن حضور و یا هر
ابزار دیگری که می شناسید را تمرین می کردیم باالخره
به استاپ مدیتیشن می رسیدیم اما به زمان بیشتری
احتیاج داشتیم.
ازکنفرانس تلفنی نشریه ی عدم وابستگی،
 31دسامبر ( 2113دی ماه )1392
عدم وابستگی
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بار دوره ی بعدی زندگی مان را کم کنی
در سال  7002از ساتیام سوال شد که آیا ما از همان جایی که خوابمان (این زندگی)
را به اتمام می رسانیم خواب بعد را شروع می کنیم ،و ایشان پاسخ دادند :بستگی به
آرزو هایی دارد که داشته ایم .اگر آرزو هایمان در یک دوره از زندگی برآروده نشده
باشند در دوره ی بعدی زندگی مان برآورده خواهند شد و سپس در ادامه در جایی
خواهیم بود که قبالً از نظر راه روحانی رها کرده بودیم .اما اول از همه خواسته ها باید
از بین بروند .وقتی خواسته های زیادی داشته باشید ،باید تمامی آن ها در یک
موقعی نتیجه گیری بشوند .تا موقعی که خواسته های ما ادامه دارد ،به نتیجه رسیدن کار و زحمت ما برای خودشناسی هم به تاخیر می افتد.
پس طبق این گفته ی ساتیام متوجه می شویم که برآورده شدن آرزو های ما در این زندگی برای پیشرفت و گسترش معنوی ما مهم
است و بار زندگی بعدی ما را سبک تر می کند .ولی چگونه می توانیم خواسته هایمان را برآروده کنیم تا آن ها را در زندگی بعدی
بدنبال خودمان نکشانیم .پایانی برای خواسته ها وجود ندارد!
در اکتبر  7002ساتیام در بالگ نوشتند :در راه ما خواستن توانستن نیست ،بلکه نخواستن توانستن است.
"نخواستن" راه حل معماست؟! ولی چگونه می توان بدون خواسته بود؟
در سال  7000در مقاله ی "نامه ای به ریچارد" ساتیام می گویند که هر خواسته ای بهایی دارد...تمامی این خواسته ها باید دگرگونی را
طی کنند تا به خلوص اصلی خود برسند .ایشان اضافه می کنند که اگر بدنبال آرامش،حقیقت ،عشق ،آزادی ،خوشحالی و ...هستیم ،باید
صلح و آرامش را در نا آرام ترین موقعیت ها پیدا کنیم ...حقیقت را در ماورای آنچه که حقیقت ندارد ببینیم ...عشق را در درون خود
پیدا کنیم ...آزادی را علی رغم محدودیت ها پیدا کنیم ...شادی را در "با خود بودن" پیدا کنیم و...
به عبارتی دیگرتمام خواسته ها و آرزو ها باید از درون برآورده شوند .طبق تجربه های من ما فقط زمانی چیزی را از درون تجربه می
کنیم که در "سکوت و سکون" باشیم.
استاپ و اعتماد دو ابزار بسیار عالی برای سکوت کردن هستند ولی برای من یادآوری "من کسی نیستم و چیزی نمی دانم" هم
ابزار خیلی مهمی است زیرا بسرعت من را به مکانی می برد که در آن جا هیچ نمی دانم که چه چیزی برای بزرگترین خواسته ی من
که گسترش و پیشرفت در خودشناسی است ،مفید است.
در دی ماه  0237در کنفرانس تلفنی که برای این نشریه داشت یم من از ساتیام در مورد استفاده ی این ابزار برای تجربه ی عدم
وابستگی سوال کردم و ایشان گفتند :در ابتدا وقتی به همه می گفتم که با خودتان بگویید "من هیچ چیز نمی دانم و هیچکس نیستم"
برای شما اثر کمی داشت .اما در حال حاضر انقدر باز شدید که وقتی می گویید "من هیچ چیز نمی دانم" واقعا می دانید که چه می
گویید .واقعا می دانید که نمی توانید به ذهن اطمینان کنید و با خودتان می گویید" :من نمی توانم به ذهنم اطمینان کنم .ذهنم
حقیقت ندارد و من هم هیچ چیز نمی دانم ".یعنی هر کلمه ای که از دهان شما خارج می شود ،خیلی بزرگتر از همان کلمه است
که قبال می گفتید .وقتی به خودتان می گویید "باش" ،دیگر مثل گذشته نیست که بگویید :من خواهم بود ،یا آیا من بودم؟ و ...دیگر
برایتان هیچ کشمکشی وجود ندارد .یعنی با استادی و تسلط بر روی ذهن می گویید.
ساتیام جون خیلی دوستتون دارم و از تون تشکر می کنم،
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خواسته

 :چندی پیش شما گفتید که هر کدام از ما به عرصه ی این دنیا می آییم تا بازی و کاوش کنیم .حال سوال
من این است که آیا بازی کردن و اکتشاف نیز همان خواستن نیست و برای ما وابستگی به همراه ندارد؟
ساتیام :در این بازی و کاوش هیچگونه وابستگی و خواس ته ای وجود ندارد ،هیچگونه؛ این بازی کامالً رها و آزاد
است .تصور کنید که در یک مهمانی موسیقی رقصِ دو نفره آغاز می شود و شوهران ما بدون هیچگونه تمایلی،
به اجبار برای رقصیدن بلند می شوند و در همین حین با خودشان فکر می کنند" :اگر بد برقصم چه اتفاقی
خواهد افتا د؟ اگر هنگام رقص پای همسرم را لگد کنم چه می شود؟ آنوقت مردهای دیگر در مورد من چه
فکری خواهند کرد؟ من باید به کالس رقص بروم در غیر این صورت خودم را مسخره کرده ام ."...به همین
شکل جنگ بین خواستن و رد کردن بوجود می آید.
حال موقعیت دیگری را تصور کنید .مو سیقیِ رقص بَرپاست و من یا شما به دلیل این که موسیقیِ زیبایی در
حال نواختن است برای رقصیدن بلند می شویم .در این لحظه برای ما "من باید برقصم یا نرقصم" وجود ندارد،
من می خواهم برقصم پس می رقصم ،من نمی خواهم برقصم پس نمی رقصم ،اما ممکن است پنج دقیقه دیگر
نظرم ان تغییر کند و برای رقصیدن بلند شویم .در حقیقت هیچگونه وابستگی ای به اینگونه افکار وجود ندارد.
موزیک می نوازد و ما برای رقصیدن بلند می شویم ،کدام قسمت این اتفاق یک خواسته است؟ ما خواسته ی
شنیدن موزیک را نداشتیم ،ما حتی خواسته ی رقصیدن را هم نداشتیم .تمایل به رقصیدن حالتی بود که برای
ما بوجود آمد و ما آن را ابراز کردیم .منظور من همین است یعنی بازی کردن بدون هیچگونه درنگ و دودلی.
هیچگونه تمایلی در یک زندگیِ طبیعی و خودجوش وجود ندارد .زندگی من بسیار طبیعی و خودجوش است
یعنی خواسته ی زیادی در آن وجود ندارد .به طور مثال ممکن است به هر کدام از شما و یا حتی به همسرم
بگویم که این خانه یا آن خانه را بخرید ،اما مطلقاً هیچ خواسته ای در انجام شدن این کار وجود ندارد .من این
بازی را بازی می کنم زیرا که در مقابل من قرار گرفته است.
 :من خواسته ای دارم که خانه ای در رینو داشته باشم تا بتوانم نزدیک شما باشم .خواسته ی دیگرم هم این
است که آن خانه ،نزدیک و در چند قدمی خانه شما باشد ،بنابراین برخورد من با خرید خانه در رینو ،اینگونه که
شما توضیح می دهید نبوده است.
عدم وابستگی
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ساتیام :بسیار خوب ،شما باید به این موضوع اینگونه نگاه کنید .موقعیتِ داشتن خانه در در رینو برای شما پیش
آمده ،شما پول خرید این خانه را دارید و من هم که اینجا هستم .متوجه منظور من هستید؟ شما فقط باید به
خودتان بگویید" :چنین موقعیتی برای من پیش آمده و من می خواهم با شادی آن را بازی کنم".
به طور مثال من وقتی می خو اهم به دیدن فرزندانم بروم ،به آن ها تلفن می کنم و می پرسم آیا آن ها دو هفته
ی دیگر تعطیل هستند؟ و آنها می گویند :بله .شما می توانید رفتن به خانه ی فرزندانم را خواسته بدانید اما
حتی اگر پاسخ آن ها به سوال من منفی باشد هم برای من فرقی نمی کند .ولی زمانی که فرصت یا موقعیت این
کار برایم پیش بیاید ،آن نقش را بازی خواهم کرد .این ،وابستگی داشتن به نتیجه ی آنچه هم اکنون سر راه
شما قرار گرفته است نیست ،بلکه عدم وابستگی است؛ بازی کردن و از بازی لذت بردن است.
 :به نظر من نکته ای که شما می گویید بسیار ظریف است به همین دلیل می خواهم برای واضح تر شدنش
یک مثال بزنم .ممکن است من بخواهم فقط برای پوکر بازی کردن به کازینو بروم و هیچگونه وابستگی به بردن
و یا باختن نداشته باشم .ولی آیا فکر اولیه ،یعنی من می خواهم پوکر بازی کنم ،یک خواسته است؟
ساتیام :خواسته زمانی بوجود می آید که شما بر روی ایده ی من حتماً باید به کازینو بروم و پول ببرم سکنی کنید...
ایده می آید ،اما فقط یک ایده است.
خواسته آن حالتی است که ما در آن می گویم" :من حتماً باید به فالن موقعیت برسم".
 :حاال بیشتر متوجه شدم یعنی پوکر بازی کردن فقط یک ایده است.
ساتیام :بله فقط یک ایده است .برای شما داشتن خانه در نزدیکی من فقط یک ایده است ،همین و بس.
 :بسیار مهم است که تفاوت بین آنها را بدانیم.
ساتیام :بابا ایده داشت که یک بیمارستان و یک دانشگاه در یکی از روستا های هند بسازد .آیا این خواسته ی
بابا بود؟ این فقط یک ایده بود .اما باید بدانید یک خواسته می تواند فقط یک ایده باشد در صورتی که در فرم
یک ایده قرار بگیرد ،منظورم را متوجه می شوید؟ ایده ی بابا متجلی شد ،زیرا یک ایده ی الهی بود و او بهتر از
هر کسی نقشش را بازی می کرد .او در میان مردم بود ،برای جوان ها مراسم عقد و ازدواج برپا می کرد و...
 :پس منظور شما این است که این زندگی برای چشم پوشی و از بین بردن ایده ها نیست.
ساتیام :بله ،برای ابراز کردن ایده هاست .شما برای چه باید ایده هایتان را خرد کرده و از بین ببرید؟!
 :پس این زندگی برای کاوش و بازی کردن است.
ساتیام :بله ،دقیقاً .این همان مطلبی است که من سعی دارم بگویم.
گفتگوی خصوصی ،رینو 2 -می ( 2112اردیبهشت )1391
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بی نیازی
ساتیام :بی نیازی چیست؟
می خواهم بدانم چه چیزی باعث می شود انسان
بی نیاز شود و چه چیزی باعث می شود که راضی
و قانع باشد؟
گوپی :به نظر من بی نیازی زمانی بدست می آید
که انسان هیچ قضاوتی ندارد.
ساتیام :آیا در آن زمان شما راضی و قانع خواهید
بود؟
آنجال :اشخاصی که رو راست و صادق هستند،
نسبت به خودشان احساس رضایت دارند .البته این
احساسِ رضایتی است که قلب تجربه می کند.
ساتیام :وقتی انسان ها خواسته ای نداشته باشند،
راضی هستند و هیچ چیز نمی خواهد .اما چه چیزی باعث می شود آن ها خواسته ای نداشته باشند؟
گوپی :آیا بی نیازی زمانی است که تمام توجه انسان به "خود" و یا به معشوق باشد؟
ساتیام :اگر هیچ چیز در مورد "خود" یا همان معشوق ندانید ،چه؟ بسیاری از مردم بدون دانستن آنچه شما در
مورد آن صحبت می کنید راضی و قانع هستند .تصور کنید یک فرد عادی هستید که هیچ فلسفه و دانشی در
مورد خداوند ندارد .چه چیزی باعث می شود چنین شخصی بدون خواسته و در نتیجه راضی باشد؟
آنجال :ساتیام جان ،من وقتی با شما هستم به سختی می توانم فکر کنم.
ساتیام :به نظر من سخاوتمند بودن باعث ایجاد رضایت می شود .سخاوتمند بودن نه به معنی کمک به موسسات
خیریه و ...بلکه به این معنا است که جان و روح شما سخاوتمند باشد .یعنی سهیم شدن بدون آن که برایتان مهم
باشد چه کسی چه چیزی دریافت می کند و نتیجه ی کار شما چه می شود .واقعاً چه چیزی باعث می شود یک
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نفر بدون خواسته و راضی باشد؟ این سوال خیلی خوبی است ،همگی ما می دانیم که در راه ما ابزاری که باعث
داشتن چنین تجربه ای می شود ،مدیتیشن استاپ است .اما من واقعاً می خواهم بدانم خارج از این درس ها،
داشتن چه خصوصیتی باعث رضایتمندی می شود .فقط بر روی این موضوع تعمق کنید.
ریچارد :به نظر من بی ذهنی یا داشتن یک ذهن آرام باعث رضایتمندی می شود.
ساتیام :بهتر است بگوییم یک ذهن ساده ،یک ذهن ساده ی ساده .پس داشتن یک ذهن ساده انسان را بدون
خواسته می کند و خواسته ی کمتر باعث رضایت می شود .حال بهتر است سوالمان را اینگونه ادامه دهیم ،چه
چیزی باعث می شود یک فرد ذهن ساده تری داشته باشد؟
ریچارد :ذهن ساده تر؟
ساتیام :بله .در ضمن باید بدانید که به این طریق سوال پرسیدن و به دنبال جواب گشتن ،تعمق کردن می گویند.
(همه برای چند دقیقه در سکوت تعمق می کنند).
ساتیام :به نظر من داشتن ذهن ساده ،از محرومیت و قحطی بسیار زیاد می آید .همینطور که تعمق می کردم به
یاد پسرم افتادم .وقتی پسرم جوان بود خیلی درس می خواند و ورزش می کرد و دوست داشت برای استراحت به
مدت یک ساعت یکی از برنامه های تلوزیونی که خیلی مورد عالقه اش بود را تماشا کند .من آنقدر به او اجازه
ندادم که آن برنامه ی تلوزیونی را ببیند که او بعد از مدتی به من گفت" :من اصالً نمی خواهم آن برنامه را تماشا
کنم " .او حتی دیگر به آن برنامه ی تلوزیونی فکر هم نمی کرد .به نظر من چنین عملکردی پختگی ذهن را
نشا ن می دهد .واقف شدن به این حقیقت که هر آن چه به دست می آورید یک روز از دست می دهید .این
درک ممکن است شما را به مرحله ای از بی نیازی برساند و باعث شود که افکار کمتری داشته باشید .تعمق هر
کدام از شما چگونه بود؟
آنجال :وقتی درک می کنیم آنچه تا به حال به دست آورده ایم و تمام موقعیت هایی که از دست داده ایم باعث
رضایتمان نمی شوند ،دیگر بدون هیچ تقالیی خواسته هایمان را دنبال نمی کنیم و تشنه ی بدست آوردنشان
نیستیم .در آن زمان در صورتی که دوباره با هر یک از خواسته هایمان رو به رو شویم دیگر توجه ما را جلب
نخواهند کرد.
ساتیام :بنابراین آیا می توانیم بگوییم که یک فرد پخته ،منظور من یک فرد خردمند نیست ،کسی که به اندازه ی
کافی در زندگی های قبلی رنج و سختی کشیده است ،ذهن آرام تری دارد؟ شاید به این دلیل باشد که خواسته
هایش دیگر برای او آنقدر مهم نیستند.
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گوپی :در زمان تعمق به یاد مادرم افتادم ،شاید به این دلیل که او ذهنِ بسیار ساده ای داشت .با وجودی که او
در مرکز بازار قرار گرفته بود و بسیار مشغول بزرگ کردنِ فرزندانش بود ،اما همیشه راضی و قانع بود .بسیار جالب
است که نام او هم راضیه بود! او هم خواسته هایی داشت ،اما اگر به خواسته هایش نمی رسید ،عصبانی و ناراحت
ن ساده از محرومیت می آید.
نمی شد و تمام مدت درباره ی آن ها صحبت نمی کرد .بنابراین به نظر من هم ذه ِ
ساتیام :او از شوهر ،پول ،راحتی و همه چیز محروم بود.
گوپی :آیا محرومیت باعث می شد که همه چیز برایش خوب و راحت به نظر برسد؟
ساتیام :بله ،دقیقاً .حال فرق بین مادر شما و شخصی که در همان موقعیت ،ما بین ناامیدی و تلخی نرسیدن به
آرزو های پیچیده اش از بین می رود چیست؟ چه چیزی باعث می شود چنین شخصی بدون خواسته نشود؟
گوپی :من فکر می کنم پختگی ذهن باعث می شود افرادی مثل مادر من با برادر های کمتری متولد شوند.
ساتیام :دقیقاً همینطور است.
ریچارد :یعنی شخصی که ذهنش ساده نیست با پختگی کمتری متولد شده است؟
ساتیام :شاید هم با پختگی بیشتری متولد شده باشد .اما آن پختگی از کجا می آید؟
همانطور که گفتیم از محرومیت بیشتر.
گوپی :چرا بعضی از مردم با برادر های کمتری متولد می شوند؟
ساتیام :ما بعنوان بدن و فرم با گرایش ها و یا حتی بستگان متفاوتی به دنیا می آییم که به آن ها "برادران" می گوییم.

بعضی از مردم با برادر های کمتری متولد می شوند ،ولی چرا؟ هر فردی برای رسیدن به هدف و دلیلی که به
خاطر آن به این زندگی آمده ،با برادران کمتر یا بیشتری متولد می شود؛ هر آنچه برای رسیدن به آن هدف الزم
باشد.
گوپی :یعنی برادران هر فرد با توجه به نقشی که قرار است بازی کند انتخاب می شوند؟
ساتیام :بله .ما اغلب به یکدیگر می گوییم" :راضی باش" ،اما نمی دانیم چه چیزی باعث می شود رضایت واقع ًا
تجربه شود؛ رضایمندی با امر و نهی اتفاق نمی افتد .بعضی از مردم راضی هستند و بعضی هرگز راضی نیستند.
میزان رضایت به راحتی و رفاه بستگی ندارد زیرا کسانی که راضی نیستند به کمبود هایشان خیره می شوند .من
یکی از این افراد را می شناختم .او حتی وقتی همه چیز هم داشت می گفت" :همسر من به اندازه ی کافی برای
من وقت نمی گذارد" یا "من چرا فالن کار را انجام ندادم؟" و یا "اگر فالن اتفاق بیافتد چه خواهد شد!" .به این
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شکل تمرکز فرد بر روی نقطه ای از ذهن قرار می گیرد و فقط بر روی آن خیره می شود و نمی تواند از آن نقطه
چشم بر دارد.
گوپی :آیا در آن حالت قسمتی از ذهن است که توجه و تمرکز می کند و یا چیز دیگری در حال عمل کردن
است؟
ساتیام :هم چیز دیگری هست و هم نیست .در آن حالت تمرکز شما قسمتی از ذهن است زیرا اگر بر روی ذهن
تمرکز نداشته باشید نمی ت وانید با آن هم هویت شوید .بنابراین وقتی تمرکز بر روی ذهن باشد ،تمرکز قسمتی از
ذهن است ،اما وقتی تمرکز بر روی قلب باشد تمرکز قسمتی از قلب است.
ریچارد :آیا باال آمدن خواسته هاست که رضایت را از بین می برد؟
ساتیام :یک عادت است؛ عادت به این که توجه تان را بر روی افکار تکراری که باورشان کرده اید می گذارید.
گوپی :بنابراین هر فردی با توجه به نقشی که قرار است ایفا کند با برادرانی به این دنیا می آید.
ساتیام :بله درست است .برادران قسمتی از کلِ یک فرد هستند و ممکن است از بیرون به عنوان شخصیت آن
فرد به نظر برسند ،ولی ب اید به یاد داشته باشیم که برادران هنوز قسمتی از کلِ هر موجودی هستند که به این
دنیا می آید .به یاد می آورید من بدون این که از کسی شنیده باشم به شما گفتم که آواتارها و قدیسین با
همراهانی به این دنیا می آیند؟! همراهان ،گروهی از مردم هستند که این افراد را دنبال می کنند ،همانند کسانی
که شاه را دنبال می کردند .در زمان قدیم اگر شاه به خانه ای دعوت می شد صاحب خانه باید تمام همراهان او را
نیز دعوت می کرد .هر فرمی همراهان خودش را دارد ،همراهان درونی و بیرونی؛ ما آن ها را برادران می نامیم.
این برادران افکار ما از زندگ ی های قبلی هستند .مثالً اگر ما در زندگی قبلی مان به تنفر بسیار فکر کرده باشیم،
در نتیجه ما یک برادر بسیار قوی از تنفر ساخته ایم که ما را در زندگی بعد همراهی خواهد کرد .حال ممکن
است که برادران ما یا در قلب ،یا در ذهن و یا در میان اقوام و یا دوستانمان با ما به این دنیا بیاند ،اما باید بدانیم
که این برادران فقط الگوهای فکری ما هستند .بعضی از مردم بسیار ترس دارند ،بنابراین یک برادر از ترس می
سازند و آن برادر از رحم مادر با آن ها بیرون می آید .خیلی جالب است.
گوپی :شخصی که در ذهنش ترس دارد و با همان ترس از رحم مادرش به دنیا می آید ،آیا به دلیل این که آن
ترس را از دست بدهد و از آن خالص شود ،دوباره متولد می شود؟
ساتیام :گاهی اوقات .اما در برخی از مواقع بستگی دارد که آن شخص چگونه از ترسش استفاده کرده باشد.
ممکن است فردی به دلیل داشتن ترس بگوید" :خواهش می کنم ،من نیاز به کمک دارم ،من به اندازه ی کافی
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زجر کشیده ام" ،اما شخص دیگری به دلیل داشتن همین ترس واهی انسان ها را بکشد .بنابراین شخصی که می
گوید" :من واقعاً نیاز به کمک دارم و از این ترس خسته شده ام" ،با برادری آرام یا روحانی به این دنیا خواهد آمد
تا برای از بین بردن ترسش به او کمک کند و آن شخصی که با ترس ،کارما داشته است ،ممکن است ترس
بیشتری را تجربه کند تا این که ترسش از بین برود.
آیا درک می کنید که وقتی با من هستید چه اتفاقی می افتد؟ مطالبی که من به شما می گویم هرگز از جایی
نیاموخته ام ،هیچکس در موردش با من صحبت نکرده است و من هرگز این مطالب را از هیچ منبعی نخوانده ام.
جالب اینجا است که من جواب تمامی سواالت شما را می دانم اما نمی دانم که این اتفاق چگونه رخ می دهد؟!
گوپی :ساتیام جان به نظر من به همین دلیل گفته های شما قدرتمند هستند.
ساتیام :باور نکردنی است .من خودم را تماشا می کنم که در حال گفتن حقیقت هستم ولی این اتفاق برای من
خیلی عادی است ،همانند این است که بگویم" :آیا کمی آب یا نان میل دارید؟".
لیک تاهو 12-اکتبر ( 2113مهر ماه )1392

همیشه رتس از چیزاهی انشناخته و وابستگی هب اسم و شكل هست .هب همین دلیل من هب شما تأکید
میکنم بدون وابستگی و خواستهاه زندگی كنید .تعمق كنید رب آنچه هک ابدیست و آنچه هک موقتی و افنی

است ،سپس انتخاب كنید هک رد محور آن چیزی هک ابدیست بایستید.
الهامی از نازنین – سوال 33
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عدم قضاوت و درک کامل و بدون قید و شرطی که من به همه ی شما می دهم،
کمک می کند تا ازگرایش های قدیمی تان رها شوید .وقتی سگی تصمیم بگیرد
دُمش را به عقب و جلو تکان ندهد ،مدام در یک دایره به دور خودش می چرخد و
دُمش را تکان می دهد ،زیرا دُم قسمتی از جسم فیزیکی اوست .هر چه بیشتر
بخواهیم ذهن و عاداتش را از خود دور کنیم ،اصطالحاً بیشتر دُم را تحریک کرده ایم.
به این دلیل که همه ی اتفاقات در یک جسم رخ می دهند! وقتی حقیقت را می
شنوید ،چیزی در ذهنتان آن را به عنوان حقیقت می شناسد هر چند که آن را به
سختی درک کند .هر آنچه می بینیم تصور و
خیال است! همانند این است که در خواب
رضایت
ببینیم شیری به دنبال ماست .شیر توهم
رضایت ،به چیزی
تعلق نداشتن است.
است ،خواب توهم است ،آن تصویری که از
تعلق نداشتن ،آزادیست.
خودتان در خواب دارید توهم است ،ولی آن
آزادی ،آرامش و شادی
است.
شیر شما را از خواب بیدار خواهد کرد .در
الهامی از نازنین
واقع شما را بیدار نمی کند ،بلکه خواب را به
سوال 31
پایان می رساند.
ساتیام

رینو ،چهارم اکتبر( 2113مهر ماه )1392
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فرق بنی عدم وابس تگی
 :فرق عدم وابستگی با بی تفاوتی یعنی زمانی که موضوع یا شرایطی برای ما اهمیت نداشته باشد چیست؟
ساتیام :تفاوت بسیار زیادی دارد .زمانی موضوع یا مسئله ای در زندگی تان برای شما بی تفاوت است که آن
موضوع یا مسئله برای شما بی اهمیت باشد ،اما باید بدانید شما در آینده صد در صد با شرایطی رو به رو خواهید
شد که برای شما اهمیت زیادی دارد و در این صو رت حالت بی تفاوتی شما از بین خواهد رفت ،بنابراین بی
تفاوت بودن به شرایط ،یک حالت موقتی است و پایدار نخواهد بود .داشتن عدم وابستگی از عمق بیرون می آید
و شما نمی توانید به داشتن آن تظاهر کنید .برای رسیدن به این مرحله باید تمرین کرده باشید ،کوشش کرده
باشید .وقتی شما به چنین مرحله ای برسید آن عشقی که قبل از این می شناختید به کنار می رود و تمام
وجودتان اهمیت دادن می شود ،یعنی همه چیز بدون وابستگی برایتان اهمیت خواهد داشت.
 :دقیقاً منظورتان از گفتن" :آن عشقی که قبل از این می شناختید از بین می رود" چیست؟
ساتیام :منظور من این است که عشق احساسی از بین می رود .در نهایت شما یگانه بودن خودتان را با عشق
درک می کنید .در آن زمان فقط دیگران می توانند بگویند که شما عشق دارید ولی خودتان متوجه نخواهید
بود.
 :شما در این مورد مثال حل شدن شکر در آب را توضیح می دهید.
ساتیام :بله دقیقاً .این مثالی است که بابا از آن استفاده می کند.
 :شما گفتید" :در آن موقع همه چیز بدون وابستگی برایتان اهمیت دارد" ،خواهش می کنم بیشتر توضیح
دهید؟
ساتیام :منظور از اهمیت دادن نگران بودن و زجر کشیدن نیست بلکه سرپرستی و مراقبت کردن است ،درست
همین اتفاقی که در تک تک شما در حال رخ دادن است.
عدم وابستگی
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 :من فکر می کنم ریشه ی بی تفاوتی در ذهن است.
ساتیام :به نظر من کلماتی که استفاده می کنید مانع از درکتان می شود .به طور خالصه باید بگویم که اگر بی
تفاوتی شما نسبت به مسائل به دلیل اهمیت نداشتن آن موضوع و مسئله است ،موقتی خواهد بود اما اگر بی
تفاوتی شما به دلیل نداشتنِ دلواپسی و وابستگی است ،ماندگار و حقیقی است.
 :درک من این است که در پشت عدم وابستگی آگاهی وجود دارد اما در پشت بی تفاوتی آگاهی وجود ندارد.
ساتیام :بله درست است .در عدم وابستگی ،ما به مسائ ل بی تفاوت نیستیم به این دلیل که همه چیز برایمان بی
اهمیت است .یعنی با وجود عدم وابستگی ،به طور اتوماتیک بزرگترین اهمیت به آن موضوع یا شخص داده می
شود.

وابستگی همیشه از داشتن خواسته بوجود می آید
 :آیا می توانیم بگوییم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ،این وابستگی های ماست
که هر آنچه از صبح تا شب در زندگی با آن ها رو به رو می شویم را بوجود می
آورد؟
ساتیام :بله .هر ک جا که تمرکزتان باشد ،زندگی شما هم همان آنجا خواهد بود.
اگر تمرکزتان بر روی آنچه گسترش دهنده است باشد ،شما گسترش پیدا می
کنید و اگر تمرکزتان بر روی یک خواسته ی تنگ و محدود باشد ،محدود می

شوید .وابستگی همیشه از داشتن خواسته بوجود می آید .وابستگی یعنی چه؟
یعنی دو دستی نگه داشتن خواسته ،یعنی خواسته را محکم در مُشت نگه داشتن،
بنابراین وقتی خواسته ای نداشته باشید مشت شما خالی خواهد بود.

ازکنفرانس تلفنی نشریه ی عدم وابستگی 31 ،دسامبر ( 2113دی ماه )1392
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چون به من گفتی
چون به من گفتی" :مقایسه نکن" می توانم راهم را پیش
رویم شفاف ببینم ،درست همان جایی که تو هستی.
چون به من گفتی مرا دوست می داری ،از درونم اعتماد را
حس می کنم و از قلبم اشک های شادی سرازیر می شود.
چون به من گفتی پیشرفتت را دوست می دارم ،ایمانم به
درس هایت و به "تو" ای گوروی من ،رفته رفته عمیق تر و
عمیق تر شد.
چون به من گفتی زندگی باید لبخندی مداوم و پاینده باشد،
دریافتم که هر گاه با ذهن همراه شوم آن لبخند محو می
شود و همانطور که بارها گفته ای ما همراهی با ذهن را باور
کرده ایم.
چون به من گفتی فقط سکوت کن ،هنگامی که آن را برای
خودم تکرار می کنم صلح و آسایش در وجودم می نشیند.
چون به من گفتی من تو را آنگونه که هستی می پذیرم ،با یادآوری این گفته ،باری از شانه هایم برداشته شد و
من در نرمی و سبکی غوطه ور شدم.
چون به من بال های صبر و ایمان عطا کردی ،می دانم که با تو ،خواسته ام برای آزادی به وقوع خواهد پیوست.
چون به من گفتی" :من همیشه با تو هستم" ،دیگر می دانم که هیچگاه مرا ترک نخواهی کرد .همانطور که
همیشه گفته ای :آن "خودی" که تو هستی با آن "خودی" که من هستم "یکی" است؛ پس ما هیچگاه از هم
جدا نخواهیم بود.
چون به من پذیرش خالص و عشق عطا می کنی ،چون به من حقیقت آنچه هستم را می گویی ،من از آنِ توام!
باشد که همواره تو را خشنود کنم ،همواره به درس هایت ارج نهم و چیزی به جز وفاداری خالص و عشق به تو
نشان ندهم.
به من گفتی هیچگاه جایگزینی برای یک آواتار نیست ،اما آواتار قادر است که تصویر خود را خلق کند.
تقدیم به آواتارم ،تقدیم به گورویم،
تا ابد در زیر پاهای الهی تو
با عشق
سوزان
عدم وابستگی
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از من خواستی بیدارت کنم
 :چندی پیش در یکی از جلسات مطلبی گفتید که بسیار به دل من نشست ،طوری که تا مدت ها از یادم
نمی رفت و من با خودم فکر می کردم که شاید شما تا به حال در این مورد صحبت نکرده اید .اما امروز با یکی
از منابع نسبتاً قدیمی مواجه شدم که از قضا شما در مورد همان مطلب صحبت کرده بودید و جالب اینجا بود که
من هم در آن جلسه شرکت داشتم ولی اصالً چیزی در این مورد به یادم نمی آمد.
ساتیام :می خواهم نکته ی بسیار مهمی را برای همگی تان روشن کنم پس خوب گوش دهید .وقتی حقیقت در
برابر شما ظاهر می شود و شما خواب هستید و خواب می بینید ،در شما اثر چندانی نخواهد گذاشت .می خواهم
این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح دهم .وقتی خوابِ شما در اتاقی که همه مشغول صحبت و گفتگو
هستند سبک و س بک تر می شود ،شما می توانید صحبت های گفته شده را بیشتر متوجه شوید و بیشتر در
مورد آن ها کنجکاوی کنید .حتی ممکن است بعضی مواقع از خوابتان دست بکشید ،ابراز عقیده کنید و دوباره
به خواب بروید .این حکایت هر یک از ماست .از سال  2111که من کالس های هفتگی ام را شروع کردم و از
سال  2113که همسرم شروع به ضبط این جلسات کرد ،خداوند شاهد است که صحبت های من هیچ تفاوتی
نکرده اند .آنچه هم اکنون گفته می شود همان مطالبی است که قبالً هم در موردشان صحبت کرده بودم ،اما کم
کم و کم کم هر کدام از شما به نسبت گنجایشِ بیداری تان بیشتر صحبت های من را درک می کنید .سپس
مانند یکی از شما که چند لحظه پیش تجربه اش را با ما در میان گذاشت ،از صحبت هایی که قبالً شنیده اید
خاطره ای برایتان می ماند و می گویید" :آن زمان که در حال خواب دیدن بودم انگار این صحبت ها گفته شده
بود!" ،اما آن مطالب از یاد شما رفته است چون در آن موقع هنوز بیدار نبودید و اکنون خاطره ی آنچه شنیده
بودید به یادتان می آید و می گویید" :آه! من این مطلب را قبالً شنیده بودم" .هر بار که چنین اتفاقی برایتان
می افتد به خودتان تبریک بگویید ،چون به صدای زنگ بیدار باشتان هشیار تر شده اید و وقتی این زنگ شروع
به نواختن می کند دوباره به خواب نمی روید .هر بار که می گویید" :خدای من ،من چرا قبالً این حقیقت را
درک نکرده بودم؟!" به خودتان تبریک بگویید ،برای این که معلوم می شود خوابتان سبک تر شده است .اکنون
ببیند که هر کدام از شما نسبت به قبل چه قدر خوابتان سبک تر شده است!
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وقتی خواب هستید و موقع بیدار شدن شماست ،مادرتان به باالی تختتان می آید و می گوید" :بیدار شو" ،اگر
بیدار نشوید دوباره می گوید" :بیدار شو ،بیدار شو ،بیدار شو ،بیدار شو "...تا باالخره کمی در رختخواب تقال کنید
و آنقدر مادرتان می گوید" :بیدار شو" تا باالخره بیدار شوید .ممکن است به مادرتان بگویید" :مادر این که می
گویی با اولین صدای تو بیدار نشدم برایم عجیب است ،من وقتی صدایت را شنیدم بیدار شدم" ،و مادرتان به شما
می گوید" :نه عزیزم ،من یک ساعت است که باالی تختت ایستاده ام و می گویم بیدار شو".
 :شما چند دوره ی زندگی است که دارید ما را بیدار می کنید؟!!
ساتیام :آخرین جمالت کتاب الهامی از نازنین بسیار زیبا و جالب است .در آنجا نوشته شده" :این همان زمانی
است که تو از من خواستی که بیدارت کنم" .یعنی خودت از من خواستی که در این زمان بیدارت کنم بنابراین
دست برداشته نمی شود تا بیدار شوی.
 :ساتیام جان برای همین است که وقتی کسی از شما کمک یا راهنمایی می خواهد شما به او می گویید:
"چون از من پرسیدی می گویم."...
ساتیام :بله ،چون از من خواستی نصیحتت کنم ،می کنم.
ازکنفرانس تلفنی نشریه ی عدم وابستگی 31 ،دسامبر ( 2113دی ماه )1392

حتی خواسته اهی خالص و انب نیز زنجیرند .اما ره چقدر هم هک تعدا د آنها زیاد باشند موانع دنتسین.
خالص رتین و انب رتین خواسته اه ،یعنی اشتیاق و تمایل شدید هب آزادی نیز باید هب مرور زمان از میان ربود.
فقط رد آن زمان شما "آن" می شوید.
وقتی خوب و بد ،انسان را هن مجذوب کند و هن رد او نفرت بوجود آورد آن گاه او هب مرحله ای از آگاهی انئل آمده است.
ساتیا سای بابا
دارما وهینی
عدم وابستگی
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مانند هتل یا مهمان سرا باشیم
ما باید لقب هایمان را رها کنیم .این ها لقب هایی هستند که شما به خودتان داده اید ،لقب هایی که مربوط به
داستان هایمان و چمدان هایمان می شوند و این چیزیست که مردم نمی توانند از آن بگذرند .مردم اصال نمی
توانند از این لقب ها بگذرند .یکی از مهمترین قسمت ها در الهامی که به من شد این است که وقتی شما تمرین
رهایی از چمدان های تان را در طول روز مکرر انجام دهید ،درک می کنید که در زندگی فقط ایفاگر نقش
هستید .نباید نقش تان را جدی بگیرید زیرا دیگر ماورای آن نقش را دیده اید .زمانی که تمام این عنوان ها را رها
کنید ،درک خواهید کرد که تا چه اندازه پاک هستید .هنگامی که فرزندانم کنارم هستند و من نقش مادر بودن
را بازی می کنم ،می دانم که این فقط یک نقش است .اگر نقشم را به عنوان دوست به عهده بگیریم ،با آگاهی،
آن نقش را اجرا می کنم و به آن هیچ گونه وابستگی نخواهم داشت .دوستان می آیند و دوستان می روند ،بچه ها
می آیند و بچه ها می روند .آن که حقیقتاً هستید نه ذهن و نه فرم است پس مانند مهمانسرا ،اجازه دهید
اشخاص بیایند و بروند.
دی وی دی خانه تکانی بهاره 29 ،نوامبر 2113

الهامی از نازنین سوال 74

به ما بگویید چگونه رها شویم و رها كنیم؟

جواب :حقیقت را در درون كاوش كنید .رهایی بی نیازی است.
ساتیام توضیح می دهند:

این بسیار ساده است .اگر ما هیچ خواسته ای نداشته باشیم،
دیگر چیزی نداریم كه رها كنیم.

بینیازی آرامش در افكار است ،ذهن آرام ،صلح و صفاست،
صلح و صفا همان "خود" است.

از یک گفتگوی خصوصی ،رینو 2 ،می ( 2112اردیبهشت )1391
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 :تجربه ی من این است که وابستگی به راهنما ،باعث عدم وابستگی می شود.
ساتیام :بله ،پایه و زیر بنایش همین است .تصور کنید که یک معلم معنوی سر راهتان قرار بگیرد و به شما
بگوید " :فقط خدا را بپرست و تمام خواسته هایت را رها کن" .سپس برود و یک سال بعد دوباره به مالقات شما
بیاید و ببیند که وابستگی ها و خواسته های شما هیچ تغییری نکرده اند .بنابراین باز به شما بگوید" :چرا به
حرف من گوش ندادی! فقط خدا را بپرست و تمام خواسته هایت را رها کن" .دوباره برود و پنج سال بعد باز
گردد و ببیند که ش ما تا جایی که ممکن بوده در خواسته هایتان فرو رفته اید .چرا صحبت های این راهنما اثر
نکرد؟ زیرا اوالً راه نخواستن را یاد نداد ،دوماً قلبتان را باز نکرد تا تمام خواسته های شما به یک خواسته یا همان
خواسته ی آخر تبدیل شود .در آن خواسته ی آخر خِرَد است ،به همین دلیل است که خواسته ی آخر توانایی و
قدرت آزاد کردن شما را دارد .تمام خواسته ی من بابا بود ،تنها وابستگی من به بابا بود .به دلیل وجود همین
خواسته و وابستگی ،باقی خواسته و وابستگی های من سست شدند.
تنها وابستگی که در آن خرد و آزادی است ،همین است .این وابستگی ،وابستگی های دیگر را غرق می کند،
چرا؟ چون باقی وابستگی ها از آنِ دنیا هستند.
ازکنفرانس تلفنی نشریه ی عدم وابستگی 31 ،دسامبر ( 2113دی ماه )1392
عدم وابستگی
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موضوع مهمی را می خواهم برای همگی تان شرح دهم .بعضی ازوابستگی ها در
غریزه ی مادری هستند و بعضی دیگر در( ...ساتیام برای یک لحظه مکث می کنند).
آنچه می خواهم بگویم این است که باید اجازه دهید وابستگی هایتان باشند و به داشتن
آن ها اهمیت ندهید یعنی نباید دیدن وابستگی هایتان باعث شود که شما وارد یک کشمکش
و مکالمه ی درونی شوید و دائماً به خودتان بگویید" :وای من هنوز وابستگی دارم ،من چگونه
می توانم وابستگی هایم را از دست بدهم ،من وابستگی هایم را نمی خواهم و."...
اگر بتوانید راجع به وابستگی هایتان اینگونه فکر نکنید و اجازه دهید آسوده در خانه تان
زندگی کنند ،کم کم قدرتشان را از دست می دهند و شدتشان کاهش پیدا می کند.
وابستگی ها را دشمن ندانید ،با آن ها راه بیایید و قبولشان کنید ،این نکته ی بسیار مهمی است .درست همانند
ذهن؛ ذهن دشمن نیست ،ذهن پاک که همان ذهن بدون نقش و نگار است ،خداست ،ذهن "خود" است .اما باید
با ذهنتان راه بیایید و تمرین هایتان را انجام دهید و بر روی ذهنتان استادی و تسلط پیدا کنید .وابستگی هم به
همین شکل است .لطفاً بعد از پایان این کنفرانس به خودتان نگویید" :اآلن باید برروی این موضوع و یا آن
موضوع کار کنم" .هر نوع وابستگی که در خودتان مشاهده می کنید را بپذیرید و بگذارید در جای خودش باقی
بماند.
 :چند لحظه پیش گفتید که ذهن خداست ،اما باید بر روی ذهن استادی و تسلط پیدا کرد .می خواهم
بپرسم آن چه کسی است که باید برروی ذهن استادی و تسلط پیدا کند؟
ساتیام :تمرکزتان .وقتی تمرکز پیدا کنید و الهیت را در قلب ببینید و نور آن در ذهن بتابد( ...ساتیام برای یک
لحظه مکث می کنند).
بابا این موضوع را با یک مثال به زیبایی توضیح می دهند .قلب مثل خورشید و ذهن مثل ماه است .ماه نورش
را از چه می گیرد؟ از خورشید .وقتی شما با رفتن مکرر به ناحیه ی قلب با قلب آشنایی پیدا می کنید ،بجای
نورِ بازار نورِ قلب به ذهن می افتد.
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باید بر روی تمرکزتان استادی و تسلط پیدا کنید.
 :شناسایی باور ها و وابستگی ها در روند استاپ کردن مهم هستند و یا وقتی تمرکز ما بر روی قلب است
دیگر اهمیت ندارد که چه باور ها و وابستگی هایی داریم؟
ساتیام :بله مهم هستند .ما هر جا تمرکزمان را بگذاریم در همان جا گیر می کنیم .اگر روی منفی بگذاریم،
روی منفی می مانیم ،اگر روی مثبت بگذاریم ،روی مثبت می مانیم و اگر بر روی خانه بگذاریم ،در خانه می
مانیم .حال سوال این است که شما می خواهید در کجا مستقر باشید؟
همه یک صدا می گویند :ساتیام
ازکنفرانس تلفنی نشریه ی عدم وابستگی 31 ،دسامبر ( 2113دی ماه )1392

با تمركز بر روی آفریدگار ،آفرینش عوض می شود

آنچه من را خوشحال و دلگرم می كند این است كه تمام بستگان ،دوستان ،بچه ها و نوه های كسانی كه

در این راه هستند ،حتی نوزادانی كه هنوز متولد نشده اند و در شكم مادرشان به اندازه یک نخود
وجود دارند نیز از این درس ها استفاده می برند.
آفرینش را عوض كردن یعنی چه؟

یعنی بِخاطر داشتن آفریدگار .با تمركز بر روی آفریدگار ،آفرینش عوض می شود.

وقتی ما به هر كسی بعنوان نور نگاه كنیم یعنی به آفریدگار نگاه كرده ایم .وقتی به نور یک كودک

نگاه كنیم آفرینش آن كودک عوض می شود .با گفتن این كه آن ها نور هستند ،تصاویری كه قرار

است در صحنه ی زندگی آن ها بوجود بیایند می توانند عوض شوند.
ساتیام
کنفرانس ویدیویی با ایران 12 -دسامبر ( 2113آذر ماه )1392

عدم وابستگی
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عدم وابستگی
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ریشه ی وابستگی اه فقط رد ذهن است .تمام وابستگی اه و خواسته اهیی هک تالش می كنند هب ره وسیله ی
ممکن ،ذهن زنده بماند رد اف کارمان اتفاق می افتد.

زمانی هک ذهن كنترلش را رب روی "من کسی هستم" از دست می دهد ،دیدگاه و راه بقاء و زنده
ماندنش تغییر می کند .از دیدگاه بازار ربای بقا داشتن باید داشت و بدست آورد اما با ردک ما بقا رد
راه کردن است .بنارباین رد این راه بدست آوردن تبدیل هب راه کردن می شود .راه کردن
وژیگیِ ذهن آرام است ،راه کردن آزادی می آورد ،آزادی آرامش می آورد ،آرامش
سکوت می آورد و سکوت خدا است.
 31آذر  21( 1392دسامبر )2113
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بیشتر توضیح دهید؟

سوال :آیا ممکن است در مورد

ساتیام :قلبی که اینجا در موردش صحبت می شود حقیقت یا خداوند است ،جایگاهی است که فقط در آن
سکوت وجود دارد و در سکوت دلبستگی نیست .سکوت مانند آبِ زاللی است که سایه ها و تصاویر بر روی آن
منعکس می شوند ولی هیچ انعکاس و سایه ای نمی تواند پاکی آبِ زالل را بر هم زند.
من می دانم که منظور شما از پرسیدن این سوال چیست ،به همین دلیل مثال بابا را در این مورد برایتان
یادآوری می کنم .سای بابا می گوید وقتی خاری در دستتان فرو می رود شما یک خار دیگر را بر می دارید و به
وسیله ی آن ،خار اول را از دستتان بیرون می آورید .وقتی خار را از دستتان بیرون آوردید دیگر هر دوی خار ها
بی ارزش می شوند.
دلبستگی های زیاد ،بیهوده ،مکرر ،بی مفهوم ،بی پایه ،بی نتیجه برای هر کدام از شما مانند خاری هستند که در
دستانتان فرو رفته اند .دلبستگی ای که شما به راهنما دارید خاری است که یا دلبستگی های دنیا را از بین برده
است ،یا از بین خواهد برد و یا در حال از بین بردن است .پس دلبستگی و عشقی که شما به راهنما دارید یک
دلبستگی مثبت است ،دلبستگی ای است که باعث می شود او را دنبال کنید و در خانه بمانید .اگر این
دلبستگی نبود دوباره در میان راه تمرکزتان از بین می رفت و روانه ی بازار می شدید .در نهایت متوجه خواهید
شد که آن کسی که شما حقیقتاً هستید هیچ وقت هیچگونه دلبستگی ای نداشته است ،ولی به دلیل آن که ما با
ذهن و بدن هم هویت شده ایم و رها شدن از این هم هویتی بسیار مشکل است ،باید با بدنِ دیگری (معلم
معنوی) هم هویت شویم تا هم هویتی با شکل و فرم خودمان سست شود.
این خواب با عشق روشن می شود و بدون عشق تاریک است .این خواب بدون عشق همانند مناطقی است که
طول مدت شب بیشتر از روز است .ولی زمانی که عشق در زندگی تان طلوع کند این خواب برایتان همانند
زندگی در سرزمین هایی می شود که خورشید در بیشتر ساعات می تابد و طول روز بیشتر از شب است .تمامی
هدف و منظور این خواب داشتن خورشید است ولی باید بدانید که در پشتِ بودن و یا نبودن خورشید ،خلوص و
کمال است .داشتن خورشید (عشق) در این خواب باعث می شود تا بتوانیم ببینیم .عشق غذای روح خداست.
عدم وابستگی
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هیچ اتفاقی خارج از شما رخ نمی دهد ،هیچ اتفاقی .هم اکنون شما به من نگاه می کنید و احساس عشق و
دلبستگی دارید ،حس می کنید که درک می شوید ،تمامی این حس ها در کجا اتفاق می افتند؟ این احساس به
دلیل وجود انرژی تخم مرغی است که از ابتدا تا انتهایش در وجود شما رخ می دهد .من فقط تحریک کننده ی
این انرژی هستم .شاید باورتان نشود ولی من از روز اولی که برای درس دادن به کالس ها فرستاده شدم تا به
امروز فقط با خودم حرف زدم ،هیچ شنوده ای وجود نداشت .با این وجود بسیاری از مواقع این جدایی دروغی
باعث می شود تا من بیشتر صحبت کنم ،زیرا حقیقت فرا تر از اشکال است .هر کدام از ما با دانستن این موضوع
که حقیقت تمامی است ،باید خوشحال زندگی کنیم؛ نه باید خوشحال زندگی کنیم بلکه خوشحال زندگی
خواهیم کرد .منظور من از خوشحال زندگی کردن این نیست که در بازار خوشی کنیم ،و منظور من از خوشحال
بون این نیست که از خنده ریسه برویم ،بلکه می خواهم به همگی شما بگویم ،دانستن این خرد ما را آزاد می
کند و در این آزادی خوشحالی ابدی است.
 8اسفند  28( 1392فوریه )2112

همانطور که همگی تان می دانید وقتی تمرکز بر روی یک موضوع باشد ،تمرکز از روی
مسائل دیگر برداشته می شود .در بازار می خواهیم هزاران چیز را در دستمان بگیریم و
عالقه به هزاران کس را در سینه مان نگهداریم .ماشینمان را دوست داریم ،خانه مان را
دوست داریم ،فرزندانمان را دوست داریم ،دوستانمان را دوست داریم و نگران از دست
دادن آن ها هستیم و از همه ی این دلبستگی ها نگهداری می کنیم .تمام دلبستگی
هایمان مانند باری بر روی دوشمان است اما در جایی که اکنون ایستاده ایم و با خرد و
عشقی که داریم به نگهداری از این دلبستگی ها احتیاجی نیست ،فقط رهایی است و در
رهایی آرامش وجود دارد.
ساتیام
 12آذر 3( 1392دسامبر )2113
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خوشبخت واقعی کسانی هستند که هیچ آرزویی ندارند ،در این مورد
سای بابا داستانی تعریف می کنند:
در هندوستان مرسوم است که برای به تله انداختن میمون کوزه ی
گلی آماده می کنند .در آن مقداری بادام کوهی می گذارند و بعد
طناب نازکی به ته کوزه می بندند و کوزه را در جای مناسبی قرار می
دهند .صیاد ها در پشت درخت و یا سنگِ بزرگی پنهان می شوند و مدت ها منتظر به دام انداختن میمون
با صبر و حوصله ی زیاد می نشینند .زمانی که میمون بوی بادام ها به مشمش می خورد به آن منطقه می
آید و به آسانی دست خود را داخل کوزه ی دهان باریک می برد ولی پس از این که مقداری بادام در
مشت خود می گیرد به علت مشت شدن انگشتانش دیگر قادر نیست دستش را از دهانه ی کوچک کوزه
بیرون بیاورد .با تمام کوشش و تقالیی که میمون برای نجاتش می کند به علت طمع زیاد به بادام ها،
حاضر به باز کردن مشت خود نیست و خود را به تله می افکند .آنچنان دلبستگی او به بادام ها زیاد است که
حتی حاضر به فدایی کردن جانش در راه بدست آوردن آن ها می شود.
اکنون نیز بشر به علت سستی در اراده و داشتن خواسته های مختلف حاضر به از دست دادن آرامش
روحی و سالمتی جسمی خود در راه بدست آوردن خواسته هایش است.
ذهن مانند کاموایی است که نخ آن از دلبستگی ها و خواسته ها ساخته شده باشد پس اگر چنانچه ما دلبستگی
ها و خواسته های خود را رها کنیم ،ذهن نیز خود به خود آرام خواهد شد.
کتاب "نازنین"

عدم وابستگی
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 :زمانی که "من کسی هستم" را قبول می کنم و کسی
می شوم آنگاه به هر آنچه که به یک شخص مربوط است
وابستگی دارم .سوال من این است که وابستگی به "من
کسی هستم" کجاست؟ چرا برای کسی بودن تا به این
اندازه تمایل وجود دارد؟
ساتیام :سوالِ بی نظیریست .من کسی هستم یک فکر است و توجه ما با افکارمان بسیار هم آغوشی پیدا کرده
است ،به همین دلیل با آمدن هر فکری ،شکلِ وجودِ غیر حقیقی مان تغییر می کند .وقتی ما می گوییم" :من
یک کسی هستم" ،در نتیجه ما باید این لباس را بپوشیم ،اینجا برویم و اینگونه رفتار کنیم .در چنین روندی
هیچ اشکالی وجود ندارد و فقط نشان دهنده ی این است که ما باور کرده ایم که بدن و ذهن هستیم ،در این
ال
صورت از آن ها اطاعت می شود و با آن ها احساس یگانگی می شود .هر کدام از ما پیش از این با ذهن کام ً
یگانگی داشتیم ،حال کم کم می بینم که با ذهن یگانه نیستیم ،ولی برای فهم و درک این که حقیقتاً که هستیم
زمان الزم است .تمام ابزار ها برای رسیدن به این درک که ما ذهن نیستیم و برای این که آن چیزی که حقیقتًٌاً
هستیم ،باشیم ،داده شده اند اما باید بدانیم که این روند به زمان احتیاج دارد.
حتی بدن هم یک فکر است ،فقط یک فکر .اگر این فکر نبود ،بدن هم نبود .پس در این صورت به تمرین کردن
ادامه بدهید و مواقعی هم که کسی می شوید هیچ اشکالی ندارد ،فقط خودتان را تماشا کنید ،تماشا کردن
جدایی می آورد .این دنیا فکر است ،خواب فکر است .حاال در این دنیایِ خواب به ما ابزار داده شده تا طبیعتش
را بشناسیم و فریبش را نخوریم ،این بزرگترین هدیه است .در حال حاضر می توانید تشخیص دهید که توجه
تان با افکار همراه شده است ،اما پیش از این آنقدر توجه و افکار با هم یکی بودند که اصالً نمی فهمیدید نرفتن با
افکار یعنی چه؟! اصالً نمی فهمیدید که برای نرفتن با افکار حق انتخاب دارید .به آن حالت ،خواب عمیق می
گویند .اما اکنون می فهمید توجه تان با افکار همراه شده است و در این صورت هم ،این تقصیر کیست؟! همین
که خودتان را غرق در خردِ حقیقی می کنید ،چنانچه صبر داشته باشید و ایمانتان را در این راه از دست ندهید
کم کم شفا ایجاد می شود.
می خواهم همگی تان بدانید همان طور که پیمودن راه بازگشت به خانه بدون راهنما غیر ممکن است ،غیر
ممکن است که در این راه به شما اجازه داده شود که در قعر نادانی فرو رودید ،اصالً چنین اتفاقی امکان پذیر
نیست .مانند این است که شخصی بینی اش را جراحی پالستیک کند و نگران این باشد که مبادا دوباره بینی به
حالت اولش برگردد .زمانی که شعور از خرد پر شود ،بازگشت به نادانی امکان پذیر نیست.
 22اسفند  13( 1392مارچ )2112
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درد و دل الهی
 :دلم واقعاً برای ساتیام تنگ شده .من االن شبیه یک بادکنکی هستم که بادش خالی شده .من فقط می
خوام صداشو بشنوم.
 :می دونم .دنیا بدون او هیچ رنگی نداره ،همه چیز بدون او تاریکه .هیچ چیزی بدون او معنی نداره.
 :من واقعاً می دونم چه احساسی داری .دور بودن از او واقع ًا سخته.
 :ما چه جوری می تونیم این درد رو کم کنیم.
 : هیچ جوری .یادت میاد وقتی ما قبالً چیز های دیگری رو می خواستیم؟ خونه ،ماشین ،جواهرات حتی چیز
های کوچک تر مثل کفش و لباس؟ و از نداشتن این چیز ها آزار می دیدیم؟
 :من اآلن حتی نمی تونم تصورشو بکنم .خدا رو شکر که ما ساتیام رو داریم .خدا رو شکر که االن فقط
دور بودن از او ما رو آزار می ده.
 :فقط همین و بس .عشق ما به ساتیام جایگزین تمام خواسته های دیگه شده و دردِ دوری از او جایگزین
تمام درد های دیگه است.
 :خدا رو شکر به خاطر این درد.
 :خدا رو شکر به خاطر این وابستگی.
شبنم و هانیه

عدم وابستگی
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من تا ابد با تو هستم

 :ساتیام جان من بدون شما چی کار کنم؟
ساتیام :بدون من چی کار کنی عزیز دلم؟! بدون من نمی تونی زندگی کنی ،چون همیشه من و تو با
هم هستیم ،تا ابد و تا ابدیتِ بعد از ابد و بی انتهایی بعد از ابدیتِ ابد.
 :دوست داشتم این حقیقت رو دوباره بشنوم.
ساتیام :تنها چیزی که غصه نداره ،جدایی من از شماست ،چون امکان پذیر نیست.
 :ساتیام جان با گفتن این حرف ذهن همگی ما رو از کار انداختی.
ساتیام :بله ،چون کار شما فقط شادی کردن و بشکن زدنه.
 :وقتی دور هم جمع می شیم مدام به هم می گیم چه قدر خوشبخیتم ،گم شدن ما محاله!
ساتیام :بله ،گم شدنتون محاله.
خوب عزیزای دلم یادتون نره که سکوت کنید ،من هم بعد از این مکالمه همین کار رو می کنم.
شب و روز همگی تون ....بخیر
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