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دعای ساتیام
به نام خداوند خبشنده و مهربان
خداوند مهربان ،هستی متامی ،وجود یکتا
در جایی که دوگانگی است ،بگذار یکتایی حقیقت را ببینم

در جایی که ترس و وحشت است ،بگذار تنها مهه جا حاضر و حضور واقعی را ببینم
در جایی که نگرانی و پریشانی است ،بگذار فقط آن یگانه را ببینم ،آن یگانه هستی
در جایی که عشق احساس می شود ،بگذار عشق بیکران خداوند را ببینم
در جایی که کسالت ،ضعف و ناتوانی است ،بگذار چشمامن فقط حضور ،مهه جا حاضر و تنها قدرت را ببیند
در متام افکارم ،در متام گفتارم و در یکایک کردارم ،بگذار وجودم فقط به یگانگی خداوند و یا به یگانگیِ هستی شهادت بدهد
فقط یگانه ،فقط خداوند ،فقط هستی

آمین

عشق اهلی
در این دریای بیکران عشق اهلی ،سواالت بلعیده می شوند ،آینده ای وجود ندارد ،راه و مسیری نیست،
فقط مانند برگی می ماند که آزاد و رها ،سبکبال و بی خیال در این دریای بی انتها خود را تسلیم می
کند ،بدون این که از خود سوالی کند که به کجا می روم ،کی و چگونه به آجنا می رسم و آیا چه کسی به
من کمک خواهد کرد .این عشق تسلی خبش است ،چشمه ی انرژی است و شفادهنده است .هیچ

چیزی بزرگ تر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نیست.
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خواننده ی عزیز
زبان ساتیام بسیار متفاوت است و در عین سادگی ،عمقِ عظیمی دارد .بسیاری از
مواقع کلمه ها و جمله بندی های ایشان با قوانین مرسوم زبانِ فارسی هماهنگی
ندارد .این امر کار ویرایش و ترجمه را بسیار مشکل می سازد .همیشه این سوال
مطرح می شود که تا چه حد برای روان کردن متن می توان آن را تغییر داد زیرا
بسیاری از مواقع الزمه ی این کار تفسیر و توضیح از طرف مترجم و یا ویراستار است.
ولی این کار ممکن است شانس خواننده را برای تعمق بر روی گفتار ساتیام از بین
ببرد.
در ضمن افراد متفاوت درک های متفاوتی دارند و تفسیر گفته های ساتیام توسط
یک نفر عمق گفته های ایشان را کم می کند.
هدف ما این است که با حد اقل تغییر در کلمات اصلی ،متن را خوانا کنیم و همچنین
به هنگام ترجمه تا حد امکان به اصل گفته ها نزدیک بمانیم تا عمق متن در ترجمه
حفظ شود.
دوستتان داریم،
تیم نشریه

لطفاً به این نكته توجه کنید ،در زمانی که سوالی مطرح می شود ،ساتیام با توجه به
خصوصیات و احتیاجات شخص سوال کننده ،پیشنهاد ها و جواب های متفاوتی می دهند.

وظیفه ات را اجنام بده
سوال :سوامی ،آیا باید به خداوند به عنوان پدر و مادرمان فکر کنیم؟
سای بابا :مادر فیزیکی یا دنیایی تو ،فقط برای چند سالی با تو خواهد بود؛ او مادر موقتی توست .پدر فیزیکی یا
دنیایی تو نیز موقتیست .ارتباط یا خویشاوندی حقیقی متفاوت است.
"حقیقت" ،پدر واقعیست" .حقیقت" ،پایدار و ابدیست" .حقیقت"،
هیچ تولد و مرگی ندارد" .پرما" یا عشق الهی ،مادر واقعیست.
"سرسپردگی" ،برادر واقعیست" .خرد" ،پسر واقعیست" .صلح و آرامش"،
دختر واقعیست .زیرا که هیچ یک از این ارتباطات یا خویشاوندان
دستخوش تغییر نمی شوند ،نه تولدی دارند و نه مرگی .آن ها روابط
یا بستگان پایدار و ابدی تو هستند؛ رابطه یا خویشاوندی تو با خداوند.
سوال :سوامی ،اگر الهیت خویشاوندِ پایدار و ابدی من است و باقی
رابطه ها موقتی هستند پس آیا من هنوز باید از خویشانم مراقبت
کنم؟
سای بابا :بله حتماً! خدمت به آن ها وظیفه ی توست .وظیفه ات را
انجام بده .از خانواده ات مراقبت کن.
سوال :حتی اگر این کار من را از خداوند دور کند؟
سای بابا :نه! نه! نه! نه! خانواده ات را رها نکن .تو باید از همسر و
فرزندانت مراقبت کنی و وظیفه ات را انجام دهی .وظیفه و خدمت،
خداست .کار یا انجام وظیفه  ،خداپرستی و عبادت است .هرگز
وظایفت را رها نکن.
سوال :اما سوامی ،زمانی که خداوند انسان را فرا می خواند چه؟
سای بابا :خدا در درون توست .باالی سر توست .پایین توست .در نزدیکی و اطراف توست .او تو را صدا نمی زند
و یا احضار نمی کند .او همیشه با تو است .او ،تو است .تو خود ،خدایی .همیشه اینگونه فکر کن.
مصاحبه با شری ساتیا سای بابا ،کودای کانال ،آوریل 1985
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یک قدم ،یک قدم پیش بروید
 :در این راه مهم ترین ابزار و وسیله ای که باعث پیشرفتمان می شود چیست؟
ساتیام :تمیز کردن زیرزمین .ما مدام روی افکار تکراری مان ،غم و غصه هایمان ،ترس و احساسات و خشممان
را پوشانده ایم و چهره ای از خودمان ساخته ایم که انگار قادر هستیم همه کار انجام دهیم و هیچ چیز در ما اثر
نکند .بدون هیچگونه زیربنایی روی همه چیز را پوشانده ایم .تمریناتی که انجام می دهیم بهترین ،مفید ترین،
عم لی ترین و حقیقی ترین است .نمی گویم تمرینات دیگری وجود ندارد و این تنها راه است .خیر ،من چنین
چیزی نمی گویم .من می گویم تمریناتی که خداوند از وجود من بیرون آورده است مؤثر و کارگر است .طی
کردن این راه یک شبه نیست .البته یک شبه احساس آزادی می کنیم ولی یک شبه همه ی زنجیر ها پاره نمی
شوند...
با استفاده کردن از ابزار ها و تمرین کردن ،هرازگاهی آن پوشش ها عقب می روند و کثیفی های داخل باال می
آیند .وقتی با تمرین کردن کثافت ها باال می آیند نترسید ،فکر نکنید عقب رفته یا زمین خورده اید .این ها باید
به سطح بیایند  ،زیرا خانه ای واقعاً تمیز است که خاک های آن را زیر فرش پنهان نکرده باشند و اگر فرش را
کنار بزنید ببینید که صاحبخانه با توجه و دقت زیر فرش را هم تمیز کرده است.
با عشق ،تحمل و آگاهی به این که چه چیزی کارگر است یا نیست پیش بروید .یک قدم ،یک قدم پیش بروید.
قدمی بعد از قدم دیگر .هر قدمی با خود شادی به همراه دارد .صبح ها که از خواب بلند می شوید متوجه می
شوید چقدر خوشحال هستید ،چقدر به زندگی امید دارید ،چقدر دوستان واقعی پیدا کرده اید ،چقدر با خداوند
ی
بوسیله ی ندای درونتان رابطه ی قلبی دارید .همه چیز به نظرتان زیبا می آید .ممکن بود قبالً به دلیل تقال ِ
میمونی که بابا می گوید ذهن انسان است ،به ستاره هایی که در شب می درخشند ،به طلوع و غروب خورشید و
یا به صدای پرندگان توجه نشان نمی دادید .هم اکنون دیگر هر حرکتی در طبیعت برای شما یک صدایی دارد...
توجه ای به همرا ه دارد .حتی ممکن است صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که برگ های درختان هم
درخشان تر و نورانی تر شده اند .چنین دیدگاهی به این دلیل بوجود می آید که لنز چشمانمان پاک تر شده
است ،شعور ،فهم و آگاهی دیدمان گسترش پیدا کرده اند .این راه عشق الهی است ،راه آگاهی است ،راه آزادی
است ،راه دوستی است ،دوستی واقعی با "خود" ،راه تحمل و پشتکار است.
گفتگو با ساتیام در آریزونا ،قسمت دوم 18 ،اکتبر 2007
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با خودت رو راست باش
 :آیا وقتی بیش از حد به کار های روزمره دلبسته
ام ،بهتر است درصد زیاد یا کل آن را رها کرده و دنبال
راه حقیقت بروم و یا این که می توانم حقیقت را در
میان کار های روزمره پیدا کنم؟
ساتیام  :پیشنهاد من به همه ی شما این است که اگر
واقعاً آزادی دنیا را می خواهید در راه حقیقت نیفتید
که فراز و نشیبش زیاد است .اگر واقعاً آزادی ابدی را
می خواهید در راه دنیا نیفتید و زیاد کنجکاوی نکنید
که فراز و نشیبش کشنده است .پس در این صورت
باید این سوال را از خودمان بپرسیم" :آن چیست که
من می خواهم؟" .نه این که آن چیست که همسرتان
می خواهد .نه این که چرا دوست یا همسایه تان فالن
چیز را می خواهد اما شما نمی خواهید .انسان باید با
خودش بسیار صادق و رو راست باشد .آزادی خوب
است ولی کار هر کسی نیست .با این حساب یا سر
خودتان را گرم می کنید تا این که عالقه تان به آزادی
بیشتر شود و یا این که در سکوت متوجه می شوید که
عالقه ای که به آزادی مطلق دارید ،خیلی بیشتر از
عالقه به پستانکی است که دنیا در دهانتان می گذارد.

در هر صورت برایتان روشن خواهد شد.

توجهِ تمام وقت
 :من زندگی پر مشغله ای دارم ولی سعی می کنم
بعد از اتمام کار ،وقتم را صرف این راه بکنم.
ساتیام  :همه ی انسان هایی که از نظر خودشناسی به

جایی رسیده اند اشخاصی بوده اند که پس از اتمام
وظایف روزمره ی زندگی ،تمام وقتشان را به این کار
اختصاص داده اند .اگر شما چنین شخصی نیستید
بهترین راه این است که غرق دنیا شوید ،کنجکاوی کنید،
درس بخوانید ،جلو بزنید ،و هر کاری می خواهید انجام
دهید و آن را تمام کنید؛ وسط نمانید! اگر در مورد دنیا
کنجکاو هستید دنبالش بروید تا خودتان ببینید نتیجه
اش چیست ،یا خوب است و یا بد؛ ولی باالخره نتیجه ای
حاصل می شود .اگر واقعاً به خودشناسی عالقمند هستید
پس در خلوت وجود بنشینید و از خودتان بپرسید" :چه
چیزی است که من واقعاً ،واقعاً ،واقعاً می خواهم؟ نه آن
چیز هایی که فکر می کردم می خواهم ،نه آن چیز هایی
که باید بخواهم ،نه آن چیز هایی که عالقه دارم
بخواهم" ،بلکه خواسته ای که وجودتان آن را فریاد می
زند .آن موقع هدفتان روشن می شود ،آن موقع عاشق
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ت زیاد ،در خواب با خودم حرف می زنم .چه باید بکنم؟
 :مدتی است به دلیل مشغولی ِ
ساتیام :بهتر است بپرسی" :چه کاری باید برای ذهنم انجام دهم؟" .در ابتدا بزرگ ترین کمکی که می توانی به
خودت بکنی ،این است که برای یک یا دو روز خلوت کنی .مثالً به کوه بروی اما نه برای ورزش و کوهپیمایی
بلکه فقط برای نشستن .در ابتدا انجامِ این کار برایت سخت خواهد بود چون افکار به ذهنت هجوم خواهند آورد
اما بنشین و تکان نخور ،بگذار بیایند و پدر همدیگر را درآوردند .به محض این که متوجه شدی با افکارت درگیر
ال
هستی و با آن ها مکالمه برقرار کرده ای ،آناً به سکوتت برگرد ،به "خانه" ،و همان جا بنشین .بعد از مدتی مث ً
دو یا سه ساعت که البته بستگی به شدت افکارت دارد آرامشی به سراغت می آید که از آنِ دنیا نیست ،در همین
آرامش بنشین .در صورتی که بتوانی این کار را برای یک یا دو روز انجام دهی ،می توانی تعادلت را بدست آوری.
در حال حاضر ذهن و افکار تو تعادلی ندارند .ذهن و افکار فقط یک انرژی هستند که با توجه ،هیجان زده می
شوند ...فقط رویت را از آن ها برگردان .زمانی هم که به سر کارت برگشتی ،مرتباً استاپ مدیتیشن انجام بده...
 :یک روز از صبح تا عصر فقط در طبیعت بنشینم؟
ساتیام :می توانی هرازگاهی پیاده روی کنی اما بعد از آن بنشین و در عمق خودت فرو برو .در زمانِ راه رفتن
هم باید تمرکزت بر روی "حقیقت" باشد .یعنی همانطور که بیرون را تماشا می کنی ،درون یا خانه ات را هم
تماشا کنی  .اما هرازگاهی بنشین ،چون در زمانِ راه رفتن ،افکار هنوز با تو می آیند؛ بنشین و خودت را کامالً رها
کن .مثالً یک کیلومتر راه برو و بعد بنشین و با خودت حوصله کن .در ابتدا انرژیِ افکار سفت و محکم هستند
اما بعد از مدتی سست می شوند ،شروع به پایین آمدن می کنند ،آهسته می شوند و بعد به خواب می روند .تا
زمانی که صلح پیدا نکرده ای برنگرد ،حتی اگر بیست و چهار ساعت طول بکشد .باید این کار را انجام دهی چون
در غیر این صورت دیدِ درستی به مسائل نخواهی داشت و تمامِ مسائل دنیوی برایت واقعیت پیدا می کنند و
مکالماتی که در طی روز با افکار داری ،در خوابت هم رخنه می کند.
کتاب کنفرانس با ایران ،ص 151 - 149
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قبل از بخشش دیگران ،باید خودمان را ببخش می
:

چگونه باید کسانی که ما را آزار می دهند و اذیت می کنند و همچنین خودمان را ببخشیم؟

ساتیام :بهترین سوال ،قسمت آخر این سوال است" :ما چگونه خودمان را ببخشیم؟" .زمانی که ما
خودمان را شدیداً قضاوت می کنیم ،این قضاوت به بیرون از ما منعکس می شود .پس در این صورت
قبل از بخشش دیگران باید خودمان را ببخشیم .بخشیدن خود یعنی چه؟ ما گناهی مرتکب نشده ایم که
خودمان را ببخشیم .یعنی قضاوت نکنیم! یعنی قضاوت هایی که ما را محدود می کند و به ما حد و مرز می
دهد را کم کنیم .همان

آزادی ای که شما به

خودتان می دهید ،به

اطرافیانتان هم می دهید،

همان آزادی ای که ما به

اطرافیانمان می دهیم به

خودمان هم می دهیم .خیلی

ها هستند که مراقب زنشان

هستند و نمی خواهند از

کنارشان تکان بخورد .خوب

با این کار آزادی خودشان هم گرفته می شود .چرا؟ برای این که باید کنار او بنشینند تا تکان نخورد.
همین اتفاق در ذهن هم می افتد .شما وقتی نسبت به مردم قضاوت نداشته باشید ،یعنی بخشش و
عفو .ولی در عین حال باید بدانید شما می توانید در وجودتان کسی که باعث ناراحتی زبانی ،ذهنی ،بدنی،
و احساسی شده را قضاوت نکرده و به او عشق بدهید .ولی من هیچ وقت توصیه نمی کنم که دوباره به
طرف چنین افرادی بروید .یعنی قضاوت نکردن و عفو کردن یک اتفاق قلبی است اما جلو رفتن و
معاشرت کردنِ دوباره با اشخاصی که به شما ضربه می زنند ،یک نوع حماقت است.
گفتگو با ساتیام در آریزونا ،قسمت اول 18 ،اکتبر 2007
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با ترس هایم چه کنم؟
 :من خیلی می ترسم ،با ترس هایم چه کنم؟
ساتیام :اگر ترس به تو غلبه کرده بود خیلی از کار هایی را که اآلن به نفعت است ،انجام نمی دادی .پس در این
صورت ترس هست ولی تو نمی گذاری بر تو غلبه کند ،من هم نمی گذاشتم بر من غلبه کند .یعنی چه؟ یعنی
چه بترسی و چه نترسی به جلسات می آیی .چه بترسی و چه نترسی می دانی که این درس ها برایت مفید
هستند .چه بترسی و چه نترسی باالخره به دنبال
کار می روی .چه بترسی و چه نترسی هر روز از
خواب بلند می شوی .ترس یک حس جزئیست
مگر این که به آن خیلی توجه نشان داده شود ،در
آن صورت به نظر بزرگ می آید .این حالت تو کم
کم از بین می رود و باقی نمی ماند .تو در برابر
ترس هایت شجاعت نشان بده ،با این که می
ترسی کاری را انجام بدهی ،برو و انجام بده.
کار دیگری که می توانی انجام دهی این است که
"آیا با منی؟" را مرتب تمرین کنی تا این که آرامش
داشته باشی و بتوانی در مقابل ترس هایت استاپ
کنی (با ترس هایت همراه نشوی) .در مقابل هر فکر
وحشتناکی که از گذشته یا آینده می آید ،بایست و تکان نخور .با افکار همراه شدن مثل این است که هر وقت
ابر در آسمان می آید ما بنشینیم و گریه کنیم .در صورتی که طبیعت آسمان این است که وقتی بخار زیاد می شود
ابر تشکیل می شود .با طبیعت ترس هایت آشنایی پیدا کن تا از بین بروند .ترس یکی از برادر هاست و همه آن
را دارند و اگر کسی بگوید ندارد دروغ گفته است ،ولی نکته ی مهم این است که با آن چه کار می کنیم .تحمل
داشته باش و تمرین هایت را انجام بده و در زندگی ات با اشتیاق پیش برو تا این که به مرور زمان کم شود.
گردهمایی تلفنی با آتالنتا 17 ،ژوئن  27( 2013خرداد )1392
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ترس از آن اجتماع است
 :با ترس و وحشتی که از کودکی در وجود انسان است چه باید کرد؟
ساتیام  :در درجه اول باید بگویم که ترس و وحشت که خصوصاً از کودکی شروع می شود
مال ما نیست ،مال اجتماع است ،مال دنیاست ،دنیویست .تنها اشتباه ما این است که زمانی
که رسیدگی پیدا می کنیم (و حقیقت را دریافت می کنیم) باز هم ترسمان را قبول کنیم.
ولی تا زمانی که با حقیقت آشنایی پیدا نکرده باشیم نمی توان اسم آن را اشتباه گذاشت و
زمانی که با حقیقت آشنایی پیدا کنیم دیگر باید تمرین ها انجام شود) و با تمرین ابزار
هایمان کم کم و کم کم قبول ترس هایمان -حاال هر چیزی که دلیلش است -سست می
شود و جانشین آن چیز های ابدی می شوند مانند "خود"" ،هستی"" ،شادی"" ،شادی بی
انتها"" ،زندگی بی پایان" و ...این ها مشخصات یا صفات خدا هستند .پس در این صورت
شخصی که بیش از دیگران ترس دارد ،مقصر نیست و فقط باید ایمانش را نسبت به
خودش و نسبت به خدایی که در وجودش است قوی کند ،تمرین ها را انجام دهد ،تحمل
داشته باشد؛ خداوند کمک می کند و ترس ها کم کم می روند .در حقیقت ترس فقط یک
فکر است! فکری که به آن خیلی توجه نشان داده شده و به همین دلیل وحشتناک شده
است .به اضافه ی این که ممکن است چنین شخصی در زندگی های قبلی اش ،دوران خیلی
سختی داشته ،و حال در دوران زندگیِ الهی ای که دارد ،تجربه و احساسات قبلی اش به
سطح بیایند تا او بتواند آن ها را ببیند و با کمک خداوند و با کمک "خود" ،آن ها را از بین
ببرد.
گفتگو با ساتیام در آریزونا ،قسمت اول 18 ،اکتبر 2007
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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 :در ارتباط با مسائل خودشناسی یا خداشناسی و مسائل مختلف
روزمره ،چگونه می توانم سریع تر و راحت تر تصمیم بگیرم؟
ساتیام :اطمینان کن! یعنی مدیتیشن اعتمادی را که قبالً برایت
توضیح دادم انجام بده .دلیل این که نمی توانی راحت و سریع تصمیم
بگیری این است که خیلی احساس مسئولیت می کنی و پیش خودت
می گویی" :اگر نتیجه اش بد باشد چه باید بکنم؟ یا اگر نتیجه اش
خوب باشد چه اتفاقی می افتد؟" یعنی می ترسی! در صورتی که اگر
به قولی که در وجودت گذاشته شده اطمینان داشته باشی و بتوانی
آرامش و سکوتت را پیدا کنی ،همه ی کار ها از طرف خداوند یا همان الهیتِ درونت انجام می شود و با اطمینان
بیشتری تصمیم گیری خواهی کرد.
 :در هر مسئله ای می توانم این کار را انجام دهم؟
ساتیام :در ارتباط با هر مسئله ای اول در سکوت برو و بعد تصمیم بگیر.
 :در نتیجه آن تصمیم قابل قبول است؟
ساتیام :آن تصمیم کامالً قابل قبول است .مشکل اینجاست که انسان فکر می کند تصمیم غلط و درست وجود
دارد ،اما اصالً اینطور نیست .غلط و درست برای کسی وجود دارد که فکر می کند انجام دهنده است .ولی من
به تو قول می دهم که ما انجام دهنده نیستیم؛ در واقع آنچه باید اتفاق بیفتد می افتد و آنچه که نباید ،نمی افتد.
پس در این صورت بهترین کاری که می توانی انجام دهی این است که هیچ کار بخصوصی در موردش انجام
ندهی .تصمیم گیری با ذهن ،دیوانه کننده است .کسانی هستند که برای انجام هر کاری لیستی از جنبه های
مثبت و منفی می نویسند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند اما در آخر نمی دانند که چه کاری باید انجام دهند.
برای این که فکر می کنند انجام دهنده هستند .فکر این که انجام دهنده هستی را به دور بینداز و در سکوت و
اطمینان بنشین ،بعد به جلو برو و بجنگ.
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 :آیا به دلیلِ اطمینان کردن ،تصمیمِ درست گرفته می شود؟
ساتیام :بله؛ آن تصمیمی که باید ،گرفته می شود .در سکوت رفتن به تو اطمینان بیشتر می دهد و در عین
حال آن قدر آگاهی تو را گسترش می دهد که دیگر غصه ی نتیجه اش را نخوری.
کتاب کنفرانس با ایران ،ص 186

 :ساتیام جان زمانی که می خواهم تصمیم بگیرم ترس به سراغم می آید ،چه باید بکنم؟
ساتیام :زمانی ترس هایت کم می شوند که بگویی" :چ ه پیروز شوم و چه شکست بخورم برایم مهم نیست".
هنگامی ترس از بین می رود که نتیجه ی تصمیمت برایت مهم نباشد بلکه قصد و نیت تصمیمت برایت مهم
باشد! یعنی چه؟ یعنی قصد و نیت خیلی مهم تر از نتیجه است .یعنی تو بخاطر این که از نتیجه ی کارت می
ترسی در تصمیم گیری ا ت دچار ترس می شوی ،اما اگر بدانی خداوند انجام دهنده است و تو هیچکس نیستی و
هیچ چیز نمی دانی ،آرام تر می شوی .ولی تا جایی که می توانی به خودت یادآوری کن که نتیجه برایت مهم
نیست و نتیجه را به دست خداوند بسپار .کسانی که نتیجه می خواهند پدر خودشان را در می آورند .بابا
همیشه می گوید" :میوه ی اعمالتان را در مقابل خداوند بگذارید" .برای این که با قبول مسئولیتِ نتیجه ،غیر
ممکن است با آرامش پیش برویم .چرا؟ چون در آفرینش خداوند آنچه که قرار است اتفاق بیفتد ،می افتد و
آنچه که قرار است اتفاق نیفتد ،نمی افتد ،اما م ردم این حقیقت را درک نمی کنند یا نمی خواهند درک کنند و
آن وقت زجر می کشند .تمریناتت را انجام بده .مدیتیشن حضور را انجام بده .وقتی می خواهی تصمیم بگیری،
مدیتیشن "آیا با منی؟" را فراموش نکن و بگو" :هدایتم کن" و بعد رها کن.
هر تصمیمی که در گذشته به سختی گر فته ای ،حال به نظرت مسخره می آید .این یک عادت است و خودش
کم کم از بین می رود.
 :هر تصمیمی را بر اساس آنچه که فکر می کنم و بر اساس آنچه که جمع بندی می کنم می گیرم و سپس
شک می کنم.
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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ساتیام :تو چه چیزی را جمع بندی می کنی؟ تو هیچ چیز نمی دانی .در خالی بودن تصمیم بگیر .تو هر چقدر
بخواهی ذهن را چهار میخه کنی باز در تصمیم گرفتن مشکل خواهی داشت...
من می خواهم دست هایت را به عالمت تسلیم باال ببری و بگویی" :من تسلیم هستم" و واقعاً تسلیم شو...
تصمیم خودش گرفته می شود .من نمی دانم مردم چگونه فکر می کنند که تصمیم گیرنده هستند ...واقعاً
مضحک است ...همه اش خیال و توهم است.
 :یعنی بگذارم هر چه پیش می آید بیاید و من دخالت نکنم؟
ساتیام  :بدان آنچه که باید ،اتفاق می افتد و هر تصمیمی بگیری همان تصمیمی است که باید می گرفتی و بعد
هم زیاد راجع به آن فکر ،تحلیل و حالجی نکن .با تصمیمی که به طور آنی از قلبت می آید برو .خیلی از مردم
به سختی تصمیم می گیرند و بعد دشمن خونی خودشان می شوند! یعنی چه؟ یعنی بعد از این که تصمیم را
گرفتند می گویند" :وای دیدی چه تصمیم غلطی گرفتم ...دیدی اینطور شد ...دیدی آنطور شد."...
گردهمایی تلفنی با سن هوزه ،آگوست ( 2012تابستان )2012

 :من در چند روزه گذشته درگیر تصمیم گیریِ بزرگی در بازار بوده ام.
ساتیام :در زمان تصمیم گیری اگر هنوز هیچ کدام از راه ها به نظرتان پخته نمی آید ،بهترین راهکار صبر است و
بعد اگر تصمیمی به نظرتان پخته تر آمد ،آن را انتخاب کنید.
 :اگر به نظرم هر دو راه یکسان بودند باز هم باید صبر کنم؟
ساتیام :اگر راهی به اندازه ی کافی به نظرتان پخته نمی آید صبر کنید .آن روشی را انتخاب کنید که با هنر
زندگی کردن در حقیقت هماهنگی بیشتری دارد ...اگر تصمیم گیری با احساسات و ذهن نبوده و با قلب باشد،
همیشه درست خواهد بود.
 :چطور می توانم بفهمم با احساسات و ذهن نیستم؟
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ساتیام :تصمیم گیری با احساسات وقتیست که تصمیمی را با ذهن عصبی و خسته می گیرید .احساساتتان با
فرار ،ترس و غیره همراه است .گاهی با عجله تصمیم می گیرید و می گویید" :وقت زیادی ندارم و باید فورًا
تصمیمی بگیرم "...که این هم ذهنی است .فکر نمی کنم من در طول عمرم قبل از این که تصمیمی بگیرم ،اول
ننشسته باشم و در سکوت نرفته و آرامشم را پیدا نکرده باشم ...در آن حالت یا جواب می گرفتم و یا نمی گرفتم.
اگر جواب می گرفتم ه مان کار را می کردم ،اگر جواب نمی گرفتم به دلیل این که به سکوت درون رفته بودم
خودبخود تصمیم روشن می شد .در سکوت بروید ،در سکوت بروید ،در سکوت بروید ...یا یک جواب درست و
واضح خواهید گرفت و یا نهایتاً تصمیم درست گرفته خواهد شد .فکر نکنید که شما انجام دهنده هستید.
گردهمایی تلفنی با اصفهان 25 ،فروردین  14( 1393آپریل )2014

گفتگو با ساتیام در آریزونا ،قسمت دوم 18 ،اکتبر 2007

هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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باید تمام تالشتان را بكنید
گاهی اوقات شکست الزم است و گاهی اوقات موفقیت .بنابراین
آرام و راحت باشید زیرا اگر نیاز باشد شکست بخورید ،مهم
نیست چقدر تالش کرده اید ،شکست خواهید خورد و اگر
موفقیت مورد نیاز باشد ،مهم نیست تا چه اندازه کوتاهی کرده
باشید ،در نهایت موفق خواهید شد .چرا اینگونه است و این
اتفاقات چه چیزی را به شما یاد می دهد؟ به شما یاد می دهد
که "من انجام دهنده نیستم" ،من "آن" هستم .اما با وجود این
بیش از حد در شغل گرفتار شدن
همیشه هنر زندگی کردن را به کار
می بریم زیرا گاهی اوقات برای برخی
از ما که شغل بسیار ذهنی و یا مهمی
داریم بسیار سخت است که همیشه

مطلب باید تمام تالشتان را بکنید .شما وظیفه دارید نقشتان را
به بهترین شکل اجرا کنید چون در غیر این صورت قابل قبول
نخواهد بود .شما باید بدون هیچ توقعی از نتیجه ی زحماتتان
تمام تالشتان را بکنید؛ زیرا توقع داشتن باعث ناامیدی می شود.
کتاب در حضور ،بودروم ،)2012( 1391ص 46 – 45

در سکوت باشیم .به این دلیل که
دنیا خواستار یک واکنش یا عکس
العمل از شماست ،و برای شما بسیار
مهم می شود که حتی برای یک
لحظه چشمانتان را ببندید و بپرسید:
"آیا این شغل واقعی است یا غیر
واقعی؟ آیا این شغل ،من هستم؟" در
این صورت شما بالفاصله "شاهد" را
فعال کرده و این باعث می شود که
جریان کارتان راحت تر پیش برود.
دی.وی.دی آزادی ،چه ساده،
 20جون 2006
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خشم و عصبانیت
واقعاً این فکر است:
"من بدن هستم و
یک بدن ،باعث

آخرین حرف در یک جر و بحث
 :آیا می توانم در یک مشاجره با
عشق و آرامش حرف دلم را بزنم؟
ساتیام :هر کسی که آخرین حرف را
نمی زند ،همیشه صلحش بیشتر است.
هر کسی که آخرین حرف را در یک
ناهماهنگی نمی زند ،همیشه صلحش
بیشتر است .هر کسی که آخرین
حرف برای تمام کردن یا ثابت کردن
یا قبوالندن از دهانش بیرون نمی آید،
همیشه صلحش بیشتر است .حال برو
و روی حرف هایم تعمق کن و ببین
منظور من چیست.
گردهمایی تلفنی با ایران ،دماوند،
 25دی  15( 1393ژانویه )2015

 :به تازگی خیلی عصبانی می

آسیب رساندن به

شوم چه کنم؟

بدن دیگری می

ساتیام :بستگی دارد .بعد از مدتی

شود" ،در حالی که

که انسان در این راه قرار می گیرد،

اصالً چنین نیست.

ممکن است اخالق ،کردار و رفتار

بلکه فقط زندگیست

دیگران برایش غیر قابل تحمل

که به روال خودش

شود .اگر عصبانیت تو به این دلیل

پیش می رود.

است ،دورانی دارد و خودش می

تمایل به تالفی

گذرد .استاپ مدیتیشن و

کردن نسبت به

مدیتیشن اعتماد را انجام بده .اگر

کسانی که احساس

به این دلیل نیست ،باید تمریناتت

می کنیم به ما ستم

را زیاد تر کنی و بدانی که این

کرده اند ،گذراندن

عصبانیت یک عکس العمل است و

یک زندگی واکنشی

هر چه که به آن عکس العمل نشان

است ،در عین حال

بدهی یعنی با عکس العملت همراه

برای دور کردن این

شوی ،قوی و قوی تر می شود ،به

افکار یا احساسات،

همین دلیل باید انتخاب کنی که

زیاد سعی و کوشش

می خواهی عکس العملت قوی تر

نکنید.

شود یا آگاهی ات؟

ساتیام 7 ،جون 2012

گفتگو با ساتیام در آریزونا ،قسمت اول،

( 18خرداد )1391
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2

 18اکتبر 2007
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صبوری
 :من از شما شنیده بودم باید صبور باشیم .من
سعی می کنم در زندگی روزمره ام با خانواده و
اطرافیانم صبور باشم اما چگونه می توانم این صبر را
ادامه دهم؟
ساتیام :نه ،نه ،آن صبوری ای که من از آن صحبت
می کنم ربطی به آنچه شما گفتید ندارد .دلیل نمی
شود که وقتی شما چیز غلطی در خانواده می بینید
صبوری کنید .اصالً در چنین مواردی صبوری نکنید.

هنر صحبت کردن

این راه است .صبوری ای که من از آن صحبت می

"هنر صحبت کردن" بسیار مهم است" .هنر

کنم یعنی "استاپ مدیتیشن" ،صبوری در این راه

صحبت کردن" این است که مؤثر ترین گفتار،

یعنی عجله نکنید ،یعنی نخواهید که به جایی برسید.

کوتاه و مهم هستند .وقتی مسئله ای را حل

زیرا فکر به جایی رسیدن باعث دور شدنتان می شود.

می کنید و یا برای کسی موضوعی را توضیح

در راه خودشناسی باید آهسته آهسته ادامه دهید.

می دهید کلماتی را انتخاب کنید که گفتار

بسیاری از افراد با آتش داغ می آیند ،تبشان زود عرق

شما مؤثر ،واضح و کوتاه باشد .با این روش

می کند و زود هم می روند.

احساس "اشتباه کردم… نباید آن را می

گردهمایی تلفنی با اصفهان

گفتم… اگر زیاد صحبت کردم چه… اگر کم

وقتی از صبوری صحبت می کنم منظورم صبوری در

گفتم چه؟" کمتر خواهد بود .بعضی افراد می
توانند در مورد یک موضوع کوچک و ناچیز،
خیلی صحبت کنند اما "هنر صحبت کردن" در
جمالت کوتاه است.
مرکز سای بابا در رینو 15 ،جون 2014
( 25خرداد ،)1393
درج شده در سایت نازنین ،بالگ  22جون ( 1تیر)
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الویت زندگی تان را درست انتخاب کنید
شخصی از مشکالتی که برای نگهداری پدر و مادرش دارد صحبت می کند.
ساتیام :تو با عشق ورزی ات ،اسم عشق را آلوده می کنی .ممکن است از شنیدن حرف من شوکه شوی و با
خودت بگویی ساتیام چه می گوید؟
یعنی کار هایی که انجام می دهی با افکاری نظیرِ" :کاری که انجام می دهم خوب است ،این کاری که من می
کنم درست است ،من باید این کار را بکنم ،من باز هم این کار را خواهم کرد ،انجام این کار وظیفه ی من است،
باز هم باید بکنم و "...آلوده است.
 :ساتیام جان خیلی از کار هایی که انجام می دهم با عشق نیست اما احساس می کنم هیچ چاره ی دیگری
ندارم.
ساتیام :با عشق انجام نمی دهی اما با عشق به این که باید وظیفه ات را انجام دهی می کنی.
 :بله درست است.
ساتیام :به هر شکلی که به این قضیه نگاه کنی در آن عشق وجود دارد ،غیر ممکن است در آن عشق وجود
نداشته باشد .ممکن است به کاری که انجام می دهی عشق نداشته باشی اما به درستکاری عشق داری.
اگر انسان در طول روز ،خوب به کار هایش نگاه کند بیشتر متوجه می شود من چه می گویم و می بیند که چه
تعداد از کار های روزانه زائد هستند .چقدر از دخالت های روزانه زائد هستند .چقدر از آمدن و رفتن های روزانه
زائد هستند .اما تو تا زمانی که به زائد بودنشان دقت نکنی نمی توانی این موضوع را درک کنی.
این نکته را بار ها به تو یادآوری کرده ام .تقصیر خودت است ک ه الویتت را در جای اشتباه قرار داده ای .حاال
ممکن است تو در جواب به من بگویی" :نه ساتیام جان من مدیتیشن می کنم ،همیشه به یاد تو هستم ،همیشه
به یاد بابا هستم "...اما من به تو می گویم و همیشه هم گفته ام ،خودت متوجه نیستی که زیاد ،زیاد است .با
وجود این که خ سته می شوی ،بدنت به این شرایط عادت کرده و بدون این که بخواهی به این نوع زندگی اعتیاد
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پیدا کرده ای ،به طوری که حتی خودت هم متوجه نیستی .از یک طرف نمی خواهی و از یک طرف دست نمی
کشی.
 :ساتیام جان خواهش می کنم رحمتت را به من سرازیر کن .من واقعاً نمی خواهم اینگونه زندگی کنم .من
می خواهم آن کاری که تو می پسندی انجام شود .اگر به چنین روندی اعتیاد دارم پس ناتوانم ،کمک کن.
ساتیام :اعتیاد شدید داری.
اگر کاری که گفتم را انجام دهی سبک می شوی و بعد متوجه می شوی که چه حرف هایی می زدی که احتیاج
نبوده ،چه کار هایی می کردی که احتیاج نبوده ،چه نگرانی هایی داشتی که احتیاج نبوده.
منظور من این نیست که اطرافیانت برایت بی اهمیت باشند بلکه می خواهم بگویم اولویت هایت را درست انتخاب
کن و موضوعات دیگر را رها کن.
 :ساتیام جان لطفاً برای درک و انجام دادن آنچه به من گفتی رحمتت را بفرست.
ساتیام :تعجب می کنم که فکر می کنی هنوز نفرستادم!
 :یعنی اجازه ندهم از ذهنم بیرون برود.
ساتیام :نه ،نه ،نه ،نه! شاید هم فراموش کردی!
اصالً فرض کنیم که از یادت برود ...تو با آن فکر نرو .مهم این است که حرف های من را دوباره به یاد می آوری
و بر می گردی .رفتن مهم نیست ،برگشتنش خوشحالی است .از رفتنت نترس ،از آمدنت خوشحال باش.
چیزی که من می گویم بی تفاوتی و بی اهمیتی نیست ،خرد است! اگر در آن خبرگی پیدا کنی برایت آزادی می
آورد.
گردهمایی تلفنی با ایران 3 ،تیر  24( 1393جون )2014
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بیماری مادر
شخصی د ر مورد مادرش که در بیمارستان بستری است و در عین حال خیلی از او دور است با ساتیام صحبت
می کند.
 :مادرِ پیرم زمین خورده و به همین دلیل ذهنم بسیار مشغول است.
ساتیام :انسان نباید بخواهد کسی را به زور در این دنیا نگه دارد یا دوست داشته باشد کسی از دنیا برود .زمانی
فرا می رسد که شخص باید تسلیم شود و بگوید" :خداوندا حکم تو انجام خواهد شد" و چه بسا از آنچه که می
خواهی هم همه چیز برای مادرت بهتر شود .در هر صورت نمی توانی خودت را سرزنش کنی یا از روی
خودخواهی بخواهی یا نخواهی مادرت را که زندگی اش هیچگونه کیفیتی ندارد ،نگه داری .اگر چنین کاری کنی
یعنی باور نداری این شخص بدن نیست .در بدن ماندن کار آسانی نیست .من واقعاً نمی فهمم چرا همه ی
انسان ها آرزو دارند عمری طوالنی داشته باشند.
در آرامش خودت مستقر شو .هیچگونه تکانی نخور و اجازه نده دور و برت زلزله شود .بهترین کمکی که می
توانی به مادرت بکنی این است که آرام بمانی و تصویر را باور نکنی .فقط به هیچ وجه تصویر را باور نکن ...آن را
باور نکن .هیچ نتیجه ای نگیر .هر اتفاقی بخواهد بی افتد خواهد افتاد ،همین است که هست .ما نمی خواهیم
در آن دخالت کنیم.
 :می خواهم وظ یفه ام را به عنوان یک فرزند ،خوب انجام بدهم .سال ها از مادرم دور بودم و نتوانستم از او
مراقبت کنم .گاهی برای مدت کوتاهی به دیدنش می رفتم و کمک های الزم را انجام می دادم .مادرم در
زندگی مشکالت زیادی داشته است و همیشه مایل است نزد من زندگی کند...
ساتیام :تمام صحبت هایت از ذهن است .همه ی این فکر ها را رها کن .چه کسی می داند ...شاید اگر اینجا در
کنار تو بود زندگی اش خراب تر می شد و از هم می پاشید .چطور می توانی بگویی" :من می خواستم برایش
این کار یا آن کار را انجام دهم" .تو که هستی که تصمیم بگیری باید کنارش باشی یا نباشی؟
 :من خودم هم به همین نتیجه رسیده ام.

هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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ساتیام :بله ،همین درست است .باید بر سر همین اعتقادی که اگر
قرار بود مادرت به اینجا بی آید حتماً می آمد ،بمانی .اگر قرار بود در
آنجا حضور داشته باشی حتماً می رفتی و اگر قرار باشد حضور نداشته
باش ی ،نخواهی داشت .بسیار آسان است که بگوییم اگر این کار یا آن
کار را می کردیم اینطور یا آنطور می شد .این دقیقاً بازی ذهن است.
همین که چنین اتفاقی نیفتاد ،نشان دهنده این است که قرار نبود بی
افتد .به عنوان بدن و ذهن ما فقط یک عروسک خیمه شب بازی
هستیم ...اگ ر بدانید چه کسی هستید ،داستان به پایان می رسد .اگر داستانی دارید ،پس عروسک خیمه شب
بازی هستید .اگر هم عروسک خیمه شب بازی هستید پس دیگر چرا خودتان را سرزنش می کنید؟
 :مادرم باید جراحی مهمی انجام دهد و نگران هستم برایش اتفاقی بی افتد و یا توانایی اش از قبل کمتر شود.
ساتیام :ممکن است برای فردی اتفاق کوچکی بی افتد و او با همان اتفاق کوچک از بین برود و ممکن است فرد
دیگری هزاران بار تا نزدیک مرگ برود اما باز زنده بماند .مهم این است که بدانیم کیفیت زندگیِ آن کسی که
دوستش داریم ،خیلی مهم تر از کمیت آن است .ب ه همین دلیل خودت را رها کن .مطمئن باش اگر در
سرنوشت مادرت ماندن در بدن باشد هر جراحی ای هم که انجام دهد مطمئناً نخواهد رفت ،اما در این مدت
چگونگی رفتار و عکس العمل تو بسیار اهمیت دارد .فقط در آرامش باش .این تنها چیزی است که می توانم به
تو بگویم .فقط در آرامش باش .بدن مادر تو حقیقت وجودش نیست .بدن مادر تو آن چیزی که مادرت هست
نیست .او الهیت بی انتهاست ،در این حقیقت آرام بگیر.
 :اگر قسمت باشد می خواهم دو هفته نزد او بروم و برایش یک تخت مخصوص به اضافه ی یک پرستار مهیا
کنم تا به او بیشتر رسیدگی شود.
ساتیام :وقتی به پل رسیدی حتماً از آن خواهی گذشت .هر انگیزه ی درونی ای که داری اجرا کن.
 :خیلی سخت است ساتیام جان.
ساتیام :در واقع قسمت ناخوشایند ماجرا این است که بدن مادرت در سختی است .از نظر من مشکل فقط
همین است برای این که دوست ندارم زجر کشیدن مردم ر ا ببینم؛ همین موضوع بهانه ای شد که نزد سای بابا
18
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بروم .ای کاش همه بدانند که واقعاً که هستند تا زجر هایمان بدین صورت نباشد ،در غیر این صورت باقی
قسمت ها اصالً مهم نیستند .چیزی که مهم تر از داستان پیش روی توست ،این است که اوالً مادر تو و همچنین
مادر من بدنش ان نیستند .دوم آن که بزرگ ترین خدمتی که می توانی انجام دهی این است که از قبول داستان
ها خودداری کنی .بدون داستان به مادرت نگاه کن و بدان که اگر امکان پذیر نباشد که کامالً خوب شود ،چرا
باید بخواهی زندگی مادرت را طوالنی کنی؟ چرا؟ چرا؟ ترک بدن پایان او نیست .چرا چنین کاری انجام می
دهی؟ من نمی گ ویم که مادرت از دنیا خواهد رفت .من می گویم دنیا بر روی همین روال است.
 :دلم می خواهد به مادرم کمک کنم .زندگی او فقط غم و حسرت است .شاید با حضورم بتوانم او را از این
حالت بیرون بیاورم .البته دست من نیست زیرا من انجام دهنده نیستم اما با توجه به این راه چگونه می توانم
قبل از رفتنش به او کمک کنم؟
ساتیام :سکوت ...فقط سکوت اختیار کن ...فقط ساکت باش.
 :آیا باید سعی کنم بیشتر در سکوت باشم؟ آیا باید مدیتیشن حضور را انجام دهم؟
ساتیام :بله ،اول این که مدیتیشن حضو ر را انجام بده و دوم با ذهن و با تصویر مادرت همراه نشو .این بزرگ
ترین کمکی است که می توانی به او انجام دهی.
 :مادرم در طول زندگی اش به بیماری های بسیار سختی مبتال شده و چندین بار به طور معجزه آسا نجات
پیدا کرده...
ساتیام :تجویز من برای تو این است که در سکوت باش .روی داستان هایت تمرکز نکن .آن ها را برای دیگران
بازگو نکن .چمدان هایت را باز نکن .با ذهنت صمیمی نشو .داستان هایش را قبول نکن .حتی داستان زندگی
مادرت را هم قبول نکن .در غیر این صورت این روند تمامی ندارد و به یکباره خودت را در وسط چاهی خواهی
یافت که نمی دانی چطور از آن بیرون بی آیی.
 :آیا باید به خودم بگویم که این وضعیت کارمای اوست؟
ساتیام :خیر ،نباید چنین چیزی بگویی .سکوت کن .وقتی می گویم سکوت کن یعنی با هر آنچه به فکرت آمد،
دوباره هیجان زده نشو .بار دیگر سکوت کن.

هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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 :یعنی توجه ام را به سمت قلبم بدهم؟
ساتیام :بله .مرتباً توجه ات را به قلب بده .به خصوص در این موقعیت که قرار است مادرت به اتاق عمل برود.
او به داستان های بیشتری نیاز ندارد .فقط سکوت کن.
 :مادرم در اتاق مراقبت های ویژه بستری شده است و اجازه نمی دهند کسی با او حرف بزند یا او را ببیند...
ساتیام حرف این شخص را قطع می کنند :نمی خواهم داستان هایت را بشنوم ...سکوت اختیار کن.
گفتگوی خصوصی ،تابستان )1393( 2014

اولین خدا برای بچه مادر
است .چه مادر خوبی باشد و
چه نباشد.
کتاب بودروم  ،)2011( 1390ص 49
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مرگ مادر
با خرد پیش برو
این شخص در آمریکا زندگی می کند و به تازگی مادرش را در ایران از دست داده است و در حال گریه کردن با
ساتیام صحبت می کند.
ساتیام :ناراحت نباش زیرا تو در روز های آخر با او بودی و
می دانستی چه زجری را تحمل می کند و باالخره او در
میان خانه و خانواده اش بدنش را ترک کرد.
 :بله .اتفاقاً هفته ی آخر هم حالش بهتر شده بود به
طوری که دستگاه ها را قطع کردند و مادرم توانست بر
روی صندلی چرخدار بنشیند .من در آن موقع بسیار
امیدوار شده بودم.
ساتیام  :معموالً افراد چند روز قبل از رفتن هوشیار می
شوند تا بتوانند حرف بزنند و کار هایشان را به اتمام
برسانند.
 :دلم برای مادرم تنگ می شود.
ساتیام :راست می گویی ...ولی برای یک ثانیه دلت را
کنار بگذار .هر وقت بیش از حد دل تنگ شدی به این
فکر کن که آیا ترجیح می دادی مادرت نباشد یا با آن
حال بدش مجبور به ادامه ی زندگی باشد؟ حقیقت ًا
هیچکس نخواهد ماند ،هیچکس.
 :حال در این شرایط چه کاری می توانم برایش انجام
دهم؟
ساتیام :فقط حقیقت مادرت را ببین ،فقط حقیقتش را ببین .برایش شمع روشن کن و حقیقت او را بشناس و
بگو" :هم اکنون دیگر تو را می شناسم ،به خاطر شناختی که از تو پیدا کرده ام این شمع را برایت روشن می
کنم .در نور برو ،در نور برو و خوشبخت باش".
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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 :آیا هم اکنون شرایطش سخت است؟
ساتیام :فقط بدان که بدن مادرت دیگر با او نیست که باعث زجرش شود .همین را درک کن و پیش برو.
 :ولی فکر و خیال ها ،آرزو ها و نگرانی هایش هنوز هست.
ساتیام :عزیزم این موضوع به تو هیچ ارتباطی ندارد .من نگفتم در مورد مسائل مادرت تصویر سازی کن؛ چون
ما نمی دانیم .به جای آن او را آزاد کن ،با خردت او را آزاد کن.
 :یعنی احساس آرامش من به او کمک خواهد کرد؟
ساتیام :البته که کمک می کند! احساس ما در یگانگی است و یگانگی همه جا حاضر است .هرگاه به یاد مادرت
افتادی برایش عشق بفرست و بگو" :خوشحالم که رها هستی" .نگذار که خاطرات و احساسات پر شور و حال و
درام ،زیاد از حد به ذهنت بی آید .قطع کن ...استاپ کن ...روی زمین حقیقت بایست و به جلو برو.
 :آیا رفتن و شرک ت کردن در مراسم ختم و انجام کار های مربوط به آن ،به شخص فوت شده کمک می کند؟
ساتیام :من نمی دانم عزیز دلم ...نمی دانم .بهترین کار این است که اجازه دهی هدایت شوی .چگونه هدایت
شوی؟ بدون این که قضاوت کنی که آیا باید بروی یا نروی .کمی سکوت کن و ساکت باش .توجه کن که کدام
احساس در تو خیلی قوی و خالی از هیجان است ،چه انگیزه ی درونی تو را به سمت انجام کاری هدایت می کند.
بدان که اگر بروی یعنی باید می رفتی و اگر نروی نباید می رفتی .زیاد در مورد آن تکاپو نکن .همیشه همه ی
چیز ها بر همین منوال است ،ولی توضیح دادن این موضوع برای مردمی که در جریان زندگی هستند مشکل
است.
 :لحظه هایی وجود دارند که احساس می کنم ندای درون هدایتم می کند و وقتی به آن عمل می کنم به من
وجد و شادی می دهد ولی همیشه نمی توانم آن را تشخیص دهم.
ساتیام :پس اگر متوجه آن نمی شوی اعتماد کن که هر تصمیمی بگیری همان تصمیم درست است .با آرامش
بگذار این تصمیم برایت روشن شود .اطمینان کن .خودت را تسلیم کن .همیشه وقتی می خواهی تصمیم
بگیری ،تصمیمت را درسطح دنیوی نگیر ،بلکه به عمق برو تا تصورات برایت روشن شود .تصمیم را با یک چشم
دنیوی نگیر .دید ما دیگر مانند باقی مردم نیست ،ما همه چیز را با خردمان به صورت دیگری می بینیم .با خرد
پیش برو.
گفتگوی خصوصی ،تابستان )1393( 2014
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انجام دهنده کیست؟
 :وقتی ما انجام دهنده نیستیم و فقط کاری که باید انجام دهیم را انجام می دهیم ،تا کجا باید پیش برویم که
تعادل بین تالش خودمان و انجام دهنده نبودن را به هم نزنیم؟ مرز تالش و کوشش ما دقیقاً تا کجاست؟
ساتیام :زیاد ،زیاد است و کم ،کم است  .هر موقعیتی متفاوت و از شرایط خودش برخوردار است .وقتی متوجه
می شوید انجام دادنِ کاری برایتان تبدیل به افکار تکراری شده ،نشان دهنده ی این است که زیاد انجام داده اید
و اگر تبدیل به اجبار یا وسواس شده ،دیگر از انجام وظیفه گذشته است .وقتی ما اعالم کنیم که هیچ چیز نمی
دانیم و انجام دهنده نیستیم ،برای نتیجه اش هم خودمان را از بین نمی بریم .این کار باید هم زمان با نگاه کردن
به "خود" انجام پذیرد .وقتی در حین انجام کاری هستید به خودتان نگاه کنید .بیش از حد به آنچه که باید
انجام دهید چشم ندوزید؛ به "خود"تان نگ اه کنید ،به این نگاه کنید که چگونه "خود"تان این کار را انجام می
دهد .ببینید که "خود" چگونه به کاری که باید انجام شود ،شما را سوق می دهد 1.این "خودشناسی" است،
یعنی شما در حالِ آشنا شدن با "خود" و یا شناختنِ "خود" هستید.
 :من هنوز گیج هستم و نمی دانم چگونه می توانم وقتی
باید کاری انجام دهم و در حال دویدن به این طرف و آن
طرف هستم ،تقال نکنم؟ درک تعادل و تقال نکردنی که شما
از آن صحبت می کنید ،برای من مشکل است.
ساتیام :کارتان را انجام دهید ،به بهترین نحو هم انجام دهید
اما اهمیتی به نتیجه ی آن نداده و نگران آن نباشید .زیرا
اگر نگران آن باشید و اهمیت دهید ،آنگاه تصور خواهید کرد
که انجام دهنده هستید.
کتاب ریتریت سکوت و سادگی ،آگوست ( 2013مرداد  ،)1392ص  11تا 17

1

ساتیام اضافه کردند :در اینجا منظور ندای درون است که همان "خود" می باشد.
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تا زمانی که یک مرد بگوید" :وظیفه دارم" ،شکست خورده است .مادامی که فکر کنید مسئولیت دارید ،زیر آن
فکر و یا مسئولیت خورد می شوید .تمام تالشتان را بکنید اما بدانید که هیچ مسئولیتی ،در مقابل هیچکس
ندارید .چرا که آنچه باید اتفاق بیافتد ،می افتد و آنچه نباید اتفاق بیافتد ،نمی افتد .این یک حقیقت است و
ممکن است به دلتان ننشیند ،ولی من حقیقت را می گویم .تنها کار ما این است که بر روی قول قلبمان ،آرام
بنشینیم و ببینیم چه معجزاتی در زندگی رخ می دهد .من این حقیقت را تضمین می کنم .اگر همین اآلن ،در
همین ثانیه ،هر کدام از مرد هایی که احساس مسئولیت و سنگینی می کنند ،برای یک لحظه "مدیتیشن
اعتماد" را انجام دهند و بگویند" :من هیچ چیز نمی دانم و هیچ کس نیستم و تمام این مسئولیت و سنگینی را
رها می کنم و بر روی قول می مانم و هستم" ،خواهند دید چه اتفاقی در زندگی شان می افتد .این کار شانه
خالی کردن از زیر نقشتان نیست ،نقش را بازی کنید ولی به هیچ وجه نگران نتیجه اش نباشید .این یک معجزه
است .این یک معجزه است! من این حقیقت را تضمین می کنم.
کتاب در حضور ،بودروم  ،)2012( 1391ص 90

وقتی خود را محکوم می کنید ،در واقع به
خودتان می گویید من انجام دهنده هستم.
این کار را نکنید!
ساتیام ،گردهمایی تلفنی با سن خوزه ،آدیوی شماره ی چهار ،نوامبر ( 2012پاییز )1391

در خواب شب چه کسی انجام دهنده است؟ هیچکس!
کتاب در حضور ،بودروم  ،)2012( 1391ص 139
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ساتیام :یکی از امراضی که خیلی عادی شده دلواپسی است .انسان به جای این که توجه اش به علت دلواپسی
اش باشد ،باید دلواپ س دلواپسی اش باشد تا بتواند خودش را نجات دهد .دلواپس افکار بد باشید نه دلواپس
دیگران.
اگر بخواهیم برای یک ثانیه به چمدان های پشت سرمان نگاه کنیم می بینیم که در آن ها پر از دلواپسی است.
قشنگی کار ما این است که به خودمان آزادی می دهیم که دلواپس هم بشویم .اکنون که حقیقت را می دانیم
باید بگوییم دلواپس هم بودیم بودیم ،تا موقعی که دیگر نباشیم .چون نمی خواهم حقیقت برایتان تبدیل به
کوشش شود .نتوانستید هم نتوانستید! این موضوع هم در دسته ی دروغ ها قرار می گیرد .مثالً وقتی دلواپس
هستید به خودتان بگویید" :من دلواپس هستم؟ خوب باشم ،چه اشکال دارد!".
اگر می خواهید به دنبال چاره بروید ،باید ببینید دلواپسی از کج ا می آید و دلیلش چیست و آیا قانع کننده است
یا نه .آیا کسانی که دلواپس هستند کارشان را بهتر انجام می دهند؟ بیشتر کمک می کنند؟ بیشتر معجزه می
کنند؟ بیشتر راه حل پیدا می کنند؟ اگر اینطور است ،خُب عالی ...ولی اگر نیست ...دیگر نیست!
 :می خواستم ببینم آیا با این تمرینات عادت به دلواپسی کم کم از بین می رود ،بطوری که دیگر سعی و
کوشش در ترک دلواپسی نباشد؟
ساتیام :با تمریناتمان از بین نمی رود ،با نتیجه ی تمرینا ت از بین می رود .یعنی چه؟ یعنی تمریناتی که انجام
می دهیم ما را با حقیقت آشنا و آشنا تر می کند .همنشینی با حقیقت ،غیر حقیقت را از میان می برد و
همنشینی با غیر حقیقت ،روی حقیقت سرپوش می گذارد.
گردهمایی تلفنی با ایران ،دماوند 25 ،دی  15( 1393ژانویه )2015
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با احساس گناه و عذاب وجدان چه باید کرد؟
 :بهترین راه برای مقابله با احساس گناه چیست؟ وقتی کار خطایی می کنم ،احساس گناه در وجودم خیلی
زیاد می شود.
ساتیام :این احساس گناه باعث چه چیزی می شود؟
 :اول از همه در من ترس ایجاد می کند .من را در چاله هایی می اندازد که باعث می شود از خودم دور شوم.
ساتیام :آیا درسی هم برایت دارد؟
 :بعضی از وقت ها دارد و گاهی اوقات نه .حتی اگر هم درسی داده شود من متوجه نمی شوم.
ساتیام :دو نوع احساس گناه وجود دارد .یکی مزمن ،یعنی به احساسِ گناه اعتیادِ مزمن داشتن و نوع دیگر این
است که شخص آنقدر گمراه است که این احساس می تواند نشانه ای از درون باشد تا او را کمی هوشیار کند.
تشخیص آن با خودتان است.
 :اگر مزمن باشد چه کاری باید انجام داد؟
ساتیام :اگر مزمن باشد باید استاپ مدیتیشن کنید .باید با سرسختی و تمام قوا بایستید .بابا می گوید" :اگر
انرژی تان خیلی زیاد است ،قهوه نخورید ولی اگر انرژی تان کم است قهوه برایتان خوب است" .احساس گناه هم
همین حالت را دارد .بعضی ها برای بیدار شدن باید چیزی باعث آزارشان شود و در عین حال افرادی هم هستند
که حتی در کوچک ترین موارد خودشان را مقصر می دانند .متوجه هستید؟ تشخیص با خودتان است.
 :در چنین مواردی وقتی با احساس گناه هوشیاری به وجود آمد ،یعنی دلیل وجود آن درک شد ،چگونه می
توان احساس گناه را رها کرد؟
ساتیام :با استاپ مدیتیشن .اگر بگوییم احساس گناه بد است ،مدام می خواهیم از آن فرار کنیم .ولی وقتی با
آن دوست شویم برایمان قسمتی از آفرینش می شود که همه بطور یکسان زیر چتر آن نشسته اند .پس باید از
خودتان بپرسید" :من چگونه می توانم از آن استفاده کنم و در چه مواردی باید آن را کنار بگذارم؟"؛ با ترس هم
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باید به همین شکل برخورد کرد .به طور مثال ترس از پریدن از یک هواپیما بدون چتر نجات خوب است اما
ترس از این که هر دقیقه فکر کنید دارید می میرید ،یک بیماریست .پس هر چیزی می تواند هم باعث آزادی
شما شود و هم باعث زندانی شدنتان .تشخیص با خودتان است که از کدام ابزار و چگونه استفاده کنید .چون
حساسیت و ضعف هر فردی فرق می کند ،ممکن است حساسیت یک شخص ترس باشد و حساسیت شخص
دیگری عصبانیت و خشم و...
در مقابل ضعف هایت استوار باش و در مقابل آن ها با استواری تمرین کن .سال ها پیش یکی از دوستانم به من
گفت که به این نتیجه رسیده است که ضعف ما زود تر تبدیل به قدرتم ان می شود ،تا آنچه که فکر می کنیم
قدرت ماست .چرا در این راه به ضعف حمله می کنیم و آن را دوست نداریم؟ در صورتی که اگر به دنبال آن
برویم و درستش کنیم ،تبدیل به قدرتمان می شود .ما به دلیل وجود خیلی از خصوصیات منفی مان در این راه
هستیم ،پس در این صورت نقطه ضعف های ما دشمن ما نیستند.
 :منظور از احساس گناه چیست؟
ساتیام :یعنی انسان مدام خودش را به این شکل سرزنش کند" :چرا فالن کار را انجام دادم؟ من که بهتر از این
می دانستم ،چرا اینگونه عمل کردم؟ چرا حرفی زدم که باعث ناراحتی فالن شخص شد؟ نباید فالن کار را می
کردم و "...و همه ی ما به گونه ای قسمتی از این خصوصیت را داریم.
 :oدر مورد عذاب وجدان چگونه است؟
ساتیام :به من بگو چه کسی عذاب وجدان دارد؟
 :oمثالً من.
ساتیام :کدام قسمت از تو عذاب وجدان دارد؟ قسمتی که عذاب وجدان دارد را به من نشان بده.
 :oبرای من همانند احساس ترس است و هر چقدر می خواهم مدیتیشن استاپ را انجام دهم نمی توانم .یعنی
افکاری مثل این که ممکن است کاری که انجام دادم باعث شود که فالنی به درد سر بی افتد و ...به سراغم می
آید.
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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ساتیام :این ها خرافات هستند .خرافات از زمان تولد در کودک وجود دارد .بهترین درمان برای خرافات که
جسمتان با آن به دنیا آمده است ،اعتماد به قول خداوند است؛ درمان همین است.
در چنین مواقعی فوراً به قول خداوند باز گردید البته شما باید این تمرین را وقتی که این احساسات و افکارتان
خیلی حاد و بزرگ نیستند انجام دهید و دائماً بر روی قول درونتان بمانید .در این صورت وقتی که خرافات می
آیند شما زره تان را پوشیده اید یعنی همیشه آماده هستید .خودتان را در نور ببینید .خودتان را در نور ببینید.
ریتریت بودروم  ،1391آدیو ی ساتسانگ روز جمعه ساعت  4بعدازظهر

از نگاه خداوند خصوصیات اخالقی و روحی شما اصالً مشکلی ایجاد نمی کنند .مشکل ،عدم تمایل برای
عوض شدن است .کسانی که به تغییر کردن راغب هستند ،هیچ نگرانی ای ندارند.
ساتیام 20 ،فوریه  1( 2014اسفند )1392

آنچه باید برای خودمان داشته باشیم ،هشیاریِ
دائم همراه با پذیرش و قبول است .وقتی شما با
عشق و توجه به خودتان می نگرید ،نمایش دنیا
شما را در خود نمی بلعد.
دی.وی.دی جاروکشان در سرزمین سبز 23 ،مارچ 2006

کسانی که از استفاده ی سِرُم درس هایمان خسته
می شوند ،افرادی هستند که برای آزاد کردن
خودشان از صبر کافی برخوردار نیستند.
کتاب ریتریت سکوت و سادگی ،آگوست 2013

وقتی شما "بودن" را یاد بگیرید ،در زندگی تان

(مرداد  ،)1392ص 26

معجزه می شود.
کتاب در حضور ،بودروم  ،)2012( 1391ص 67
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فقط نقشت را بازی کن
 :ساتیام جان شما می گویید اگر هنوز احتیاج به قایق و پارو داریم با خودمان صادق باشیم .صرفاً به این
دلیل که دیگران در حالِ شنا کردن هستند ،یک دفعه در آب شیرجه نزنیم .من احساس می کنم واقعاً به قایق و
پارو نیاز دارم ،یعنی در همه چیز به کمک شما احتیاج دارم.
بعضی از وقت ها شرایطی پیش می آید که احساس می کنم بیشتر از قدرت و توان فیزیکی من است ،در چنین
موقعیت هایی گ اهی می توانم تمریناتم را انجام دهم اما خیلی از وقت ها هم کم می آورم.
ساتیام :هیچ اشکالی ندارد عزیزم .از نظر من همینی که هستی کامل است .این دوران هم می گذرد ،بدان که
این دوران هم با تمام مشکالت ،شلوغی و کار هایی که باید انجام دهی می گذرد .تمام این قدم ها باعث آزادی
ات می شود ،یعنی واقعاً طعم بازار را می چشی و دل سرد می شوی .آن وقت دلبستگی انسان کمتر شده و
جایش را به یگانگی درونش می دهد .درست مثل همین کاری که تو انجام می دهی ،تو وظیفه ات را انجام بده
ولی بدان انجام دهنده خودش همه چیز را درست می کند .تو از نظر بدنی و ذهنی مثل یک عروسک خیمه
شب بازی هستی .صبح که از خواب بیدار می شوی وارد زندگی شو ولی وارد گذشته و آینده نشو .نگذار
احساس کنی وزن و بار به دوشت است .اجازه بده بیاید و برود و در عین حال در این که بی عیب و کامل هستی
هیچ شکی نداشته باش .احساس مسئولیتت را کم کن ،تو در (هر لحظه از) زندگی ات فقط یک فعالیت داری که
آن هم خودش اتوماتیک انجام می شود و تو فقط در حال نظاره کردن هستی .مثالً سوار ماشین می شوی و به
سر کارت می روی؛ خب سوار ماشین شدی و رفتی .بعد در محیط کارت مراجعین را می بینی؛ خب دیدی.
وقتی برای بازگشت به خانه سوار ماشین می شوی باید موضوعات مربوط به دفتر کارت تمام شود .وقتی در
ماشین نشسته ای و به حقیقت (به آدیو های ضبط شده از درس ها و تمرینات) گوش می دهی ،با خودت باش و
لذت ببر ،دیگر فکر خانه را نکن و وقتی به خانه رسیدی بگذار همه کار ها و فعالیت ها انجام شود .در نقش
انسان بودن ،این اولین نقش تو نیست ،تو در نقش های دیگر هم بازی کرده ای .پس فقط نقش را بازی کن و
تمایل نداشته باش آن را حقیقی بدانی.
گردهمایی تلفنی با سن هوزه 29 ،نوامبر  8( 2012آذر )1391
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هیچ ایرادی
ندارد ،بازی
خود را در
این روز ها و
لحظه های
که در کنار
هم هستیم
تمام می
شود .هر
لحظه ی
بسیار زیبای
دیگری هم
تمام می
شود .تنها
چیزی که می
ماند این است
که ابزار ها را
به کار ببندیم
و خودمان را
نجات دهیم.
کتاب در حضور،

خواب انجام

از خودش زیاد

دهید .مثالً

انتظار داشته باشد؟

اگر به

ساتیام :اگر تنبل

فرزندانتان
وابستگی
دارید و نمی
خواهید این
وابستگی را
رها کنید ،در
خوابتان با این
وابستگی بازی

هستید ،بـله از
خودتان انتـظار
زیاد داشته باشید.
اگر آدمی هستید
که همیـشه
خودتان را سـرزنش
مـی کنید،
مدیتیـشن
"استاپ" را انجام

کنید ولی

دهید .خیلی

بدانید که

آسـان است .هر
کسی با طبیعتی به

هستید.

دنیا آمده و خودش

خواب
کتاب بودروم
،)2011( 1390
ص 81

را بهتر می شناسد.
تشخیص با خودمان
است.
کتاب بودروم 1390

بودروم 1391

( ،)2011ص 26 - 25

(،)2012
ص 78
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یادگیری باید از
خانه شروع شود.
هر کسی که به
طرف من می آید
به او می گویم که
باید از خانه ی
خودش شروع
کند .همیشه
مواظبِ چگونگی
روابط خود با
خانواده تان
باشید .قبل از
این که به فکرِ
تغذیه دیگران
باشید ،دقت کنید
که خانواده ی
خودتان را به چه
طریقی تغذیه می
کنید.
کتاب کنفرانس
تلفنی با ایران،
ص 208

انسان تا جایی
که می تواند
باید تمرین کند
و وقت را تلف
نکند .تمرین
کردن و
سرسپردگی به
حقیقت مهم
است .هیچ
چیز مهم تر و
با ارزش تر از
تمرین نیست.
تا می توانید
تمرین کنید.
آن وقت
خواهید دید که
یک دفعه چقدر
پیشرفتتان زیاد
شده است.

ممکن است
انجام دادن
کاری و
گرفتن
تصمیمی
برای زندگی
انسان بهتر از
کار و تصمیم
دیگری باشد،
ولی در هر
صورت ابدی
نیست .بعد
از این
تصمیم ،یک
تصمیم دیگر
است .اما
ابدیت در
"بودن" است.
کتاب در حضور،
بودروم 1391

کتاب بودروم

(،)2012

،)2011( 1390

ص 98

ص3
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 :لطفاً برای صلح جهانی مدیتیشن حضور کنید ،در بسیاری از کشور ها جنگ و آدم کشی است.
ساتیام :من قلب رئوفی دارم .فکر نکن حرف هایی که به تو یا دیگران می گویم از روی دل سنگی است ،بلکه از
عشق می آید .دنیا به تو مربوط نمی شود .بزرگ ترین کاری که می توانی انجام دهی این است که در همه جا
حاضر "خود"ت را پیدا کنی .تمام انسان هایی که واقعاً به دنیا کمک می کنند آن هایی هستند که دنیا را
فراموش کرده اند .دیدن بی عدالتی و بدی در دنیا نشان دهنده ی این است که ما هنوز در "خود" مستقر نشده
ایم.
ابدی بودن شرایط دنیا و خوب شدن شرایط دنیا بستگی به شناسایی و عشق تو به "خود"ت دارد .بعد ها متوجه
خواهی شد که اصالً بازاری در کار نیست...
اگر دل ت می خواهد دعا کنی حتماً این کار را انجام بده ،اما کسانی که متوجه حقیقت می شوند بزرگ ترین
کمک را به دنیا می کنند .متوجه صحبت های من می شوی یا نه؟ اجازه بده تمرین ابزار هایی که در دست
داری دنیایت را به قدری کوچک کند که دنیایت در خرد حل شود و همان جا آزادیش را پیدا کند.
 :ساتیام جان وقتی گفتید در"همه جا حاضر" خودم را پیدا کنم ،آیا در سکوت و استاپ این اتفاق رخ می دهد؟
ساتیام :خیر در مدیتیشن حضور خودت را پیدا می کنی.
 :آیا منظورتان این است که همه ی اتفاقات مثل قتل و خونریزی در حیطه ی دنیا اتفاق می افتد و اگر به این
آگاهی برسیم و درک کنیم که تمام این ها خواب روز است و نقشی بیش نیست ،دیگر نباید خودمان را درگیر
این اتفاقات کنیم؟
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ساتیام :آنچه می گویی هم درون آن هست .سعی می کنم با مثالی منظورم را روشن تر بیان کنم .تو می
خوابی و خواب دنیا را با همه ی جمعیت و درگیری های مختلفش می بینی ،آنقدر در خواب غرق می شوی که
فراموش می کنی بدون هیچگونه نگرانی ای در رختخواب خوابیده ای .کسی در خواب شبت می آید و می گوید:

"تو بسیار آشفته هستی ،به درون برو و کاری به این دنیا نداشته باش" .تو به درون می روی و خوابت را آزاد می
ک نی .وقتی خوابت را آزاد کردی یعنی دنیا را آزاد کردی زیرا همه ی این اتفاقات در خواب تو رخ می داد .به
درون می روی و پس از مدتی ،کم کم یا به طور ناگهانی آگاهی هایی برایت می آید که تو "آن" هستی .در آن
موقع دیگر خواب برایت تمام شده است .وقتی خواب تمام شده با شد همه چیزِ درون خواب تمام شده است ،همه
ن
چیز آزاد شده است و همه را شناختی که بجز خودت هیچ کس نیست .آیا این کمک کردن به اَشکالِ درو ِ
خواب نیست؟
گردهمایی تلفنی با اصفهان 21 ،تیر  12( 1393جوالی )2014

 :می خواهم بدانم مملکت ما در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟
ساتیام :اگر برای مملکتمان نگران باشیم ،اشکالی ندارد،چرا که سرزمین
ماست و نسبت به آن تعصب داریم .اما این نگرانی باید باعث شود که
وظیفه ی خودمان را درست انجام دهیم .یعنی صلحی که در خود
احساس می کنیم بزرگ ترین کمکی است که از نظر اجتماعی ،فکری،
رفتاری و گفتاری برای کشورمان می توانیم داشته باشیم .این تنها وظیفه
ایست که ما نسبت به سرزمینمان داریم .بقیه ی اتفاقات دست خداست.
کتاب بودروم  ،)2011( 1390ص 110
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مکالمه ی خصوصی
خدا را شکر که همه ی شما نجات پیدا کرده ای د ،با این که راهی در کار نیست اما به زمان نیاز است ،آزادی هم
اکنون از آن ماست ،اما زمان می برد تا ذهن آن را درک کند .این یک بازی است که باید بازی شود تا ما
احساس کنیم تکمیل شده است.
 9جون  20( 2012خرداد )1391

انسان خودشناخته می داند که ذهن قادر نیست به آنچه در این دنیا می خواهد دست یابد و دانستن همین باعث
خرسندی و رضایت است.
 25نوامبر  4( 2014آذر )1393

 :من متوجه شده ام که همگی ما در زمان های مختلف از گرایش هایمان شکایت داریم .آیا می توانید این
موضوع را برایمان روشن کنید؟
ساتیام :تنها یک گرایش وجود دارد و آن "من بدن هستم" است ،و این گرایش بر مبنای شخصیتمان شکل و
فرم می گیرد و به گونه های مختلف بافته می شود و خودش را ابراز می کند.
مارچ ( 2014اسفند )1392

در بازار بسیار طبیعی است که نقش های هیجانی یا پر شور و حال و پر هرج و مرج بازی شود ،آنقدر بازار از
شما می خواهد که این نقش ها را بازی کنید که در آن ها خبره می شوید .باید پذیرفت که روند آن اینگونه
است و باید دید در هنگام بازی این نقش ها تا چه اندازه می توان استوار و محکم باقی ماند.
 14ژانویه  24( 2014دی )1392

تو الهی هستی ،این یک حقیقت است.
تو و کائنات یکی هستید .تو و مطلق یکی هستید .تو و ابدیت یکی هستید.
تو فرد نیستی ،مجزا نیستی ،موقتی نیستی.
این را احساس کن ،این را بدان
و مطابق با این عمل کن.
شری ساتیا سایی بابا
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"خواست یا اراده ی خداوند"

و
داشتن فرزند

 :من همیشه به داشتن فرزند وابستگی بسیار زیادی داشته ام...
ساتیام :هر زنی می تواند این خواسته را داشته باشد  ...اما گاهی ما آزادی مان را به تمایالت و گرایش های
قدیمی مان می فروشیم.2

 :ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
ساتیام :ما آزادی مان را به تمایالت و گرایش های قدیمی مان می فروشیم .در روندِ تاریخِ بشریت داشتن فرزند،
بسیار خوب است .اما در هیچ قسمتی از این تمایالت و گرایش های قدیمی نوشته نشده که این موضوع برای
همه ی مردم نیست .شم ا باید به زندگی تان نگاه کنید و ببینید چه چیزی مناسب آن است .ولی ما به زندگی
مان اینگونه نگاه نمی کنیم و فقط با احساسات همراه می شویم .اغلب اوقات هیچکس این واقعیت را مطرح نمی
کند و همه می گویند" :بچه داشتن خوب است ...من باید یک بچه داشته باشم ...من باید تخمک هایم را نگه
دارم و اسپرم های شخص ناشناخته ای را دریافت کنم تا بتوانم فرزندی داشته
باشم ،"...ولی هیچکس نمی گوید" :یک دقیقه صبر کن ...تاریخچه ی من
چیست؟ من در زندگی کجا ایستاده ام؟ آیا واقعاً داشتن فرزند برای من الزم
است؟".
ما واقعاً آنگونه که مناسبِ داستان زندگی خودمان است ،آموزش نگرفته ایم.
به ما یاد داده نشده بجای رفتن با تمایالت و گرایشات قدیمی ،مبنی بر این
که داشتن فرزند برای همه ی مناسب است ،متناسب با داستان خودمان رفتار
کنیم .هیچ چیزی نمی تواند بطور یکسان و یکنواخت برای همه خوب باشد.
 :گاهی اوقات خانواده هایمان ما را برای بچه دار شدن تحت فشار می گذارند؛ آن ها فکر می کنند ما هم باید
مانند هر کس دیگری فرزند داشته باشیم.
ساتیام :نه ...هر کسی نباید بچه دار شود .اشتباه این است که مردم با تاریخچه ی این احساسات که "ما باید

بچه داشته باشیم" همراه می شوند و همه بر این باور هستند که "ما باید بچه داشته باشیم" .آنچه که این افراد
we sell our freedom in the sentiment of history
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2

2

35

توجه نکرده و از خودشان نمی پرسند این است" :یک دقیقه صبر کن ...داستان من چیست؟ این موضوع در
کجای زندگی من می گنجد؟ ...من می دانم که این شخص و آن شخص بچه دار شده اند ،اما آنچه که من می
خواهم چیست؟" .تعداد زیادی از مردم اینگونه فکر نمی کنند ...آن ها بطور خودکار حامله شده و بچه دار می

شوند و بعد از خودشان می پرسند" :آه خدای من ،ما چکار کردیم ،آیا واقعاً نیازی به این کار بود؟"( .ساتیام می

خندند)
شما باید ندای قلب خودتان را دنبال کنید و بدانید که انجام دهنده نیستید؛ چرا چیزی را برنامه ریزی کنید مگر
این که انگیزه ی برنامه ریزی در شما شکوفا شود .شما نمی توانید به خاطر شخص دیگری بچه دار شوید (مانند
فشاری که والدینتان به شما می آورند) .شما باید به خاطر بچه ،بچه دار شوید ،حتی نه به خاطر خودتان .من
قبل از این که بدانم آیا باید بچه داشته باشم یا نه ،بچه دار شدم.
وقتی مسئله ی داشتن فرزند به میان می آید ،زیر بار فشار های خانواده تان و یا آنچه که اجتماع می گوید نروید،
زیرا این ها علت های خوبی برای آوردن یک بچه به این دنیا نیستند .انگیزه و دلیل داشتن فرزند باید آنقدر قوی
باشد که یا بدون هیچ برنامه ریزی اتفاق بیافتد و یا شما بگویید" :ما آنقدر والدین خوبی خواهیم بود که می
خواهیم بچه ای در زندگی مان داشته باشیم" .اما به خاطر دیگران و یا این که ممکن است خودتان بعد ها از
نداشتن بچه پشیمان شوید چنین کاری نکنید .این ها دالیل بسیار ضعیفی هستند .برای بچه دار شدن باید
انگیزه ای ب سیار قوی در شما بوجود آید که هیچگونه فرو ننشیند و یا این که خودبخود رخ دهد.
 :وقتی ما به این دنیا می آییم آیا چنین موضوعاتی از قبل تعیین شده اند؟
ساتیام :هم بله و هم نه .بله ،این یک واقعیت است که شما با یک دسته از الگو های فکری به این دنیا می آیید.
این الگو های فکری مانند ابری باالی سر شما معلق هستند و باید در طول این دوره از زندگی تان برآورده شوند.
هنگامی که زمینه آماده باشد این ابر کم کم فرود می آید و باران می بارد .اما گاهی تا آن حد ،معین نشده است؛
ابر وجود دارد و قرار است باران ببارد ولی شرایط با توجه به تالش خودتان ،به خصوص در راه معنوی ،می تواند

آن (ابر) را کنار بزند 3.بنابراین الگو های فکری هستند ولی مواردی هم وجود دارد که باعث جابجایی ،جلوگیری
و یا اجتناب از آن ها می شوند .چگونه و تحت چه شرایطی این اتفاق می افتد ،من نمی دانم.

Sometimes though it is not set to that extent, the cloud is there and it is supposed to rain, but the
circumstances due to your own effort, particularly on the spiritual path can make it move away.
3
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 :می توانم دو باره سوالم را تکرار کنم که آیا این خواست و اراده ی خداوند است که اتفاقاتی نظیر بچه دار
شدن رخ می دهد یا نه؟
ساتیام :وقتی شما می گویید خواست یا اراده ی خداوند ،منظورتان این است که آیا خدایی وجود دارد که
نشسته و هر رویداد کوچکی را برای هر انسانِ کوچکی در هر جهانی رقم می زند؟ آیا منظور شما از اراده ی
خداوند این است؟
 :من واقعاً نمی دانم ...فکر نمی کنم بتوانم چنین چیزی را بگویم.
ساتیام :من فکر می کنم بهترین مفهوم "خواست یا اراده ی خداوند" این است که از انجام دادن و این که فکر
کنید شما انجام دهنده هستید بپرهیزید .این بهترین و پُر معنا ترین دلیل برای گفتنِ واژه ی "خواست یا اراده
ی خداوند" است .در غیر این صورت "خواست یا اراده ی خداوند" برای اکثر مردم فقط یک عبارت است چون
نمی دانند "خداوند" چیست و یا نمی دانند "خواست و اراده" چیست.
وقتی مردم می گویند" :به خو است خدا یا به امید خدا" ،واقعاً نمی دانند چه می گویند؛ در واقع آنچه می خواهند
بگویند این است" :من ناامید نخواهم شد" .هر چیز دیگری که ممکن است در مورد خواست یا اراده ی خداوند
بگویید حقیقت نیست ،مگر این که شما بدانید خدا چیست و خواست یا اراده ی او چیست.
 :آیا خداوند خواست و یا اراده دارد؟
ساتیام :اگر پاسخ این سوال را می خواهید ،به خواب شب مراجعه کنید .آیا شما با اراده خواب می بینید؟ با این
که من دیگر خواب نمی بینم امروز صبح عجیب و غریب ترین خواب را در مورد شخصی دیدم .من هرگز چنین
خوابی را اراده نمی کنم و من بیننده ی خواب هستم .من هرگز چنین خوابی را اراده نمی کنم و حتی فکر آن را
هم نمی کنم( ...ساتیام می خندد ).چنین موضوع هایی برای تعمق و موشکافی بسیار خوب هستند.
چند روز بعد ساتیام گفتند :آیا واقعاً می خواهید بدانید که "خواست یا اراده ی خداوند" چیست؟ "خواست یا
اراده ی خداوند" ،رفتن به آن قول (الهی) و در آنجا نشستن است .این "خواست یا اراده ی خداوند" است؛ فقط
همین.
گفتگوی خصوصی 20 ،سپتامبر  29( 2014شهریور )1393
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من نگران
فرزندانم هستم
مادری که فرزندانش مشکل مادرزادی دارند :پریشان هستم و نمی دانم در مورد فرزندانم چه باید بکنم.
ساتیام :احساس طبیعی یک مادر است که باعث می شود تو به این اندازه احساسِ پریشانی کنی و با خود بگویی:
"وای ...مبادا شرایط فرزندانم بد تر شود" .اآلن چشمت را ببند و برو به همان جایی که قبل از مادر شدن و یا
قبل از خواهر شدنت بودی .در یک هستی ،در یک نور و در یک ...و بگو "خداوندا ،آیا با منی؟" .همین اآلن
سکوت کن و به طرف قلبت نگاه کن .در این سکوت فرزندانت را رها کن .چه چیزی را رها می کنی؟ مرض و
چیزی که نور را نمی شناسد .بدان آن تمامی نمی تواند از فرزندانت جدایی داشته باشد پس خودت را رها کن.
تو در زندگی ات به یک استراحتِ کوچک احتیاج داری .برای مدت کوتاهی فرزندانت را فراموش کن و فقط به
خودت برس .ما تنها به دنیا آمده ایم و تنها هم از این دنیا می رویم .کوششی اثر بخش است که در تنهایی و
سکوت باشد .برای دو یا سه روز خودت را تسلیم کن .گره ی مُشتت را باز کن .این باز شدن جایی برای
دریافتِ برکت خواهد بود ،پس فقط اجازه بده باز شوی .برکتِ وجودِ خودت به تو کمک کرده و التیام می بخشد؛
تسلیم شو .دوران سختی است ولی تمام خواهد شد.
کتاب کنفرانس تلفنی با ایران ،ص 459 – 458

 :مشکالت فرزندانم باعث شده که من و همسرم شبانه روز به آن ها فکر کنیم.
ساتیام :شما باید تکلیفتان را با خودتان مشخص کنید .از خودتـان بپرسید" :من چقدر در مورد آینده ی فرزندانم
می دانم؟ از کجا می دانم چه چیزی به نفعشان است؟" .ممکن است به فرزندتان بگویید که بهتر است فالن کار را
38

نشریه ی اردیبهشت ماه 1394

انجام دهند اما تا چه اندازه مطمئن هستید که در طی چند روز آینده نظرتان عوض نشود و یا به شما ثابت شود که
آنچه فکر می کردید ،درست نبوده .شما فقط از روی تجربه ی زندگی خودتان می توانید صحبت کنید و امکان دارد
همان تجربه برای فرزندتان درست نباشد .ولی اگر به خودتان ثابت کنید که واقعاً هیچ چیزی نمی دانید ،خیلی
راحت می توانید به آینده فکر نکنید.
 :اما همیشه ترس و وحشت از اتفاقی که ممکن است بیفتد و به ضرر فرزندانم باشد وجود دارد.
ساتیام :بله ،این ترس با انسان هست ولی با الهیت نیست .به همین دلیل همیشه باید تمرین کنید تا الهیت در
شما پرورش یابد .تا زمانی که روی این باور بمانید که بدن هستید و آینده ای دارید ،بسیار دشوار خواهد بود.
ولی هر چه این موضوع را برای خودتان کمرنگ کنید و در زمان حال زندگی کنید ،برایتان راحت تر می شود.
کتاب بودروم  ،)2011( 1390ص 81

ازدواج یعنی با هم پرواز کردن .ازدواج
خوب ،ازدواجی است که دو نفر به آزاد
شدن یكدیگر کمک می کنند.
کتاب در حضور ،بودروم  ،)2012( 1391ص 74
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برای یک لحظه بایست
خانمی که فرزند جوانش را تازه از دست داده است با ساتیام در مورد غم از دست دادن فرزندش و تحمل آن
صحبت می کند.
 :تحمل مرگ پسرم برایم ممکن نیست.
ساتیام :عزیز دلم ،چون من هم یک مادر هستم نمی توانم بگویم گریه نکن یا فریاد نکش ،برای این که می دانم
غیر ممکن است .من واقعاً متأسف هست م ،حتی نمی دانم با چه زبانی به تو تسلیت بگویم ...هر کدام از ما با
تعداد نفسِ مشخص به این دنیا می آیم و زمانی که این تعداد تمام شود ،دیگر وقت تمام است .سرنوشت دست
الهیت است .این گریه ها به خاطر تصور از یک جدایی موقتی است.
 :من نمی توانم دوری اش را تحمل کنم ...چون خیلی دوستش داشتم( ...این خانم شدیداً گریه می کند).
ساتیام :عزیزِ دلم ،من از تو یک خواهش دارم .برای یک ثانیه بایست و با افکارت همراه نشو .برای یک ثانیه
ایمان داشته باش که هر چه اتفاق افتاد به نفع فرزندت بود .برای یک ثانیه قبول کن ،و بعد باورش نداشته باش.
برای یک ثانیه از نتیجه ی آرزوی او خوشحال باش .نمی گویم گریه نکن ولی فقط برای یک ثانیه این کار را انجام
بده و بدان که این حادثه به خاطرِ خواستِ خودش بوده است .بدان که این واقعه زندگی تو را عوض خواهد کرد.
بعضی ها فداکاری می کنند تا زندگی اطرافیانشان تغییر کند .بگذار آزادی پسرت زندگی تو را آنچنان دگرگون
کند تا بتوانی بیداری مطلق پیدا کنی .به خودت بگو " :من برای روحِ پسرم این اهمیت را قائل می شوم و خودم
را باز کرده و اجازه می دهم که بیدار شوم" .د یگر دنیا را رها کن و در راهی بیفت که به تو آزادی می دهد .نه
به طرف من ،بلکه به سمتِ هر مرکزی که به تو آزادی می دهد.
می خواهم تو را دعوت کنم تا به خودت اجازه دهی این سختیِ غیر
قابل تحمل ،دری برایت باز کند و باعثِ آزادی ات شود .تو می توانی
قدرتِ ذهنی و بدنی ا ت را طوری خرج کنی که باعثِ گسترشِ آگاهی
ات شوند .مثالً همینطور که برای از دست دادن پسرت گریه می کنی
با خودت بگو " :من می خواهم بدانم که او کجا رفته است؟ می خواهم
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بدانم که از کجا آمده بود؟ من از کجا آمدم؟ واقعاً من که هستم؟ من چه چیز هستم؟ واقعاً به این دنیا آمدیم
که دائماً هر آنچه که به ما می هند را از دست بدهیم؟ خداوند چیست؟ کجاست؟" ،این سواالت را ادامه بده تا
وقتی که بتوانی حضور را احساس کنی ،آن وقت است که متوجه دلیلِ تمامِ اتفاقات زندگی ات می شوی .می
توانم بگویم که قدرتِ تحملِ تو را هیچکس ندا رد ،واقعاً از دست دادن دو فرزند بسیار دشوار است( .این خانم
سال ها پیش فرزند دیگری را هم از دست داده است).
 :یعنی من کار هایی انجام دادم که باید این بال ها برسرم می آمدند؟ (شدیداً به گریه کردن ادامه می دهد).
ساتیام :وقتی ما مرگ را بد بدانیم ،حق داریم که بگوییم چرا من؟ اما اگر آن را بد ندانیم چه!
 :برای من مرگ خوب است ،یعنی آمادگی اش را دارم ،اما برای یک جوان چطور؟
ساتیام :این را بدان که ما از زندگی های قبلی مان خبری نداریم .زمانی که من سای بابا را مالقات کردم گفتم
بابا من واقعاً زجر می کشم و دارم ا ز این زجر می میرم .او به من گفت "تو همانی را دریافت خواهی کرد که
بیرون گذاشته ای" .اما من فقط حدود بیست سال داشتم ،پیش خودم فکر کردم که در این زندگی چه کاری
انجام داده ام؟ تا جای ی که به یاد داشتم از کودکی دوست داشتم تمامِ انسان ها را خوشحال کنم ،واقعاً چه کار
هایی بود که بابا می گفت اآلن بابتِ آن ها زجر می کشم؟!
اما من متوجه شدم او چه می گوید ،من در زندگی های قبلی ام خودم را بیدار نکرده بودم و این در خواب ماندن
باعثِ محدودیتِ زندگی من شده بود؛ گناه نیست بلکه محدودیت است .برای همین است که می گویم با این که
کار خوب انجام دادن بسیار پسندیده است اما در بیدار شدن است که ما آزاد می شویم و دیگر احتیاج به انجا ِم
هیچ کاری نداریم.

کار های خوب ،کار های خوب هستند کار های بد ،کار های بد هستند و مطمئناً کارما
خواهند داشت (عکس العمل آن را خواهیم دید) ولی خودشناسی چیز دیگری است.
کتاب کنفرانس تلفنی با ایران ،ص 190 - 187
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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در کتاب "الهامی از نازنین" پرسیده شده :چطور می توان در دنیا بود ولی از آن دنیا نبود؟
ساتیام :وقتی ما احساس شخصیت می کنیم امکان جدایی از دنیا وجود ندارد زیرا دنیا در مورد
شخصیت و فرد است و از آن ساخته شده .این سوال در حقیقت می خواهد بپرسد" :من از این که فکر
کنم محدود هستم و در زندان گیر کرده ام خسته شده ام ،چطور می توانم در بدن باشم ولی از آن بدن
نباشم؟ چطور می توانم با وجودی که خودم را در بدن احساس می کنم آزادی ام را پس بگیرم؟".
جواب این است" :با چشم واحد نگاه کن".
با چشم واحد به ماورای باور ها و ایده های ی که از خوب و بد ،زشت و زیبا دارید بروید یعنی باور ها و
قبول هایی که تاکنون کرده ایم ،برا یمان دوگانگی آورده اند؛ به آن ها نگاه نکنید جایی بروید که فقط با
یک چشم ،یک تصویر را ببینید .بنابراین جواب این است که با چشم واحد نگاه کنید .یعنی به ماوراء
باور ها و عقاید بروید" .خود" را ببینید .آن زمان است که با وجودی که هنوز خودتان را در بدن پیدا
می کنید آزادی بدن نداشتن را دارید.
بنابراین در دنیا بودن هم هویت شدن با من کسی هستم است .سوال این است" :چطور می توانم کسی
باشم اما این کس من را تحت تأثیر قرار ندهد؟ چطور می توانم هم در دنیای فردی باشم و هم از آنش
نباشم؟".
تا زمانی که در بدن هستیم ،فردیت وج ود دارد ولی احتیاجی نیست که تمرکز ما روی آن باشد .وقتی
با استفاده از مدیتیشن استاپ به دنیا زیاد توجه نشان ندهیم ،نگاه کردن با چشم واحد تکمیل می شود.
زیر بنای این دنیا چیست؟ زیر بنای این دنیا "من هستم" است .زیر بنای این دنیا "من هستم" است.
وقتی "من هستم" شد ،من این هستم و من آن هستم همراه آن آمد.
گردهمایی در رینو 19 ،آذر  10 = 1393دسامبر 2014
هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2
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من خواب دیدم که سوسکی بر روی قالی بود .در خواب ،بدن من از سوسک ترسید و عکس العملی را
نشان داد که در کودکی وقتی از سوسک می ترسید انجام می داد .من با دیدن سوسک جیغ کوچکی کشیدم
و سوسک را برداشتم و در هوا پرتاب کردم .تخم های این سوسک بیرون ریخت و هزاران سوسک
کوچک در هوا پخش شد و سوسک ها در فضای اتاق می چرخیدند و تمام فضای اتاق را پر کرده بودند.
یکی از این سوسک های کوچک در گوش چپ من رفت .در خواب با خودم گفتم من با یک گوش پاک
کن ،سوسک را بیرون می آورم .گوش پاک کن را برداشتم و سوسک را از گوشم بیرون آوردم .وقتی
سوسک را بیرون آوردم ،دیدم که مرده.
حاال نتیجه ای که می توان از این خواب گرفت چیست؟
من در خواب شبم سوسک دیدم ،ترسیدم ،پرتابش کردم ،تکثیر شد و یکی از آن ها به درون گوشم
رفت .من در خواب شب با راهکارِ خواب شب به دنبال عالج سوسک رفتم .سوسک خواب شب
احتیاج به یک گوش پاک کن در خواب شب داشت که نمی توانم از آن گوش پاک کن در خواب روز
هم استفاده کنم .و همینطور آن سوسکی که در خواب شب در گوشم رفته بود را نمی توانم اآلن از
گوشم بیرون بیاورم؛ حتماً این کار باید در همان جا اتفاق می افتاد .اگر چنانچه به یاد داشتم که در خواب
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شب هستم که البته احتیاج بود به یاد نداشته باشم ،چه می شد؟ نه احتیاجی به عالج بود ،نه احتیاجی به
ترس بود و نه احتیاجی به حقیقت دادن به سوسک.
خواب شب من دو عالج داشت .عالج اول آن که چون یادم رفته بود در خواب شب هستم ،باید در
همان خواب شب راه حلی برای مشکلم پیدا می کردم ،یعنی عالجی که بتواند سوسک خواب شب را از
گوشم بیرون بیاورد .راه حل دوم این است که آنقدر در خواب شب تمرین کنم که به محض این که
سوسک را دیدم بدانم که این فقط یک خواب است و به عالج هم احتیاجی ندارد .در این صورت هر
دویشان از بین می روند و بیدار می شویم.
ببینید کاری که با استاپ مدیتیشن می کنیم چقدر زیبا است .ما سوسک را پرتاب نمی کنیم که تکثیر شود،
چه کار می کنیم؟ به سکوت می رویم و می ایستیم .این همان بیداری است .به محض آن که استاپ
مدیتیشن می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ سوسک خواب روزمان از بین می رود و گوش پاک کنی که
احتیاج است تا با آن از گوشمان سوسک را بیرون بیاوریم هم از بین می رود.
من در خواب سوسک را پرتاب کردم و تخم هایش در هوا پخش شد؛ اگر روی زمین بود و من استاپ
می کردم دیگر نمی دیدمش و آن فکر از بین می رفت .در واقع وقتی وجودش را احساس نکنم از
بین رفته .این ارزش راه ما است.
پس در این صورت اگر بیداری مان تکمیل نشده باشد  ،وقتی که در بدن یا در فکر ،یا در خانه یک
ناهماهنگی می بینیم ،باید حتم اً به دنبال عالج آن ناهماهنگی در زمینه ی همان خواب ،چه روز باشد و
چه شب ،برویم .با استاپ کردن یا از خواب بیدار می شویم و می بینیم آن خواب تمام شده یا در
خوابی که هستیم احساس می کنیم می دانیم جریان از چه قرار است .وقتی که در خواب باشیم و بدانیم
احتیاجی به کشتن سوسک نیست ،در دنیا هستیم و از آن دنیا نیستیم.
ساتیام ،گردهمایی در رینو 17 ،دی  7( 1393ژانویه ی )2015

هنر زندگی کردن در "حقیقت" ()2

45

سوال :وقتی من در کنار شما هستم شادی ام بیشتر و بیشتر می شود .آیا
هدف من این است که این شادی بیشتر و بیشتر بشود یا قرار است به جایی
برسم؟
ساتیام :طبیعت تو سات چیت آناندا است .یعنی حقیقت ،آگاهی و رحمت.
رحمت به معنای شادی بی کران .زمانی که شادی را احساس می کنی،
"خود" را احساس کرده ای .دلیل این که وقتی نزدیک من هستی "خود" را
بیشتر احساس می کنی این است که من خلوصی دارم که اجازه می دهد تو از
"خود" بیشتر لذت ببری .حال تو از من می پرسی که به کجا می روی.
برایت چه اهمیتی دارد؟ مگر تو می دانی که چه قدرتی تو را به اینجا آورده
است .چرا می خواهی بدانی آن قدرت چه کاری خواهد کرد؟
در واقع سوال تو این است" :آیا من به
جای لذت بردن ،باید برای درک کردن این نکته تالش کنم؟" .آن چیزی
که می خواهد بر روی نمایش شما باران ببارد ذهن است .ذهن به شما
می گوید" :آیا تو با این لذت خوشنود هستی؟ به جای آن دنبال من بیا".
سوال :آیا این شادی بیشتر و بیشتر خواهد شد؟
ساتیام :برای تو چه اهمیتی دارد؟ تو از من چه ضمانتی می خواهی؟ آیا
می خواهی من برایت قرارداد نوشته و امضاء کنم که آینده ی تو و این
شادی چگونه خواهد شد؟ نه ،همه چیز در مورد این لحظه است .هر
موقع که می خواهیم به جایی برسیم در هستی مان نیستیم؛ نیستیم یعنی آگاه نیستیم .هر زمان که ذهن می
گوید" :به هدفت برس" ،با وجودی که به نظر می رسد در حال همکاری با شماست ،در واقع فریبتان می دهد.
برای همین است که این موضوع بسیار ظریف است .ظریف به معنای ساده ،چون خیلی ساده است دیده نمی
شود .دیدن حیله های ذهن زیرکی می خواهد؛ و همگی ما در راه شناخت این موضوع هستیم.
وقتی کنار من نیستی می گویی که هدفت این است که پیش من بیایی .وقتی اینجا هستی و شادی را احساس
می کنی از خودت می پرسی" :هدف من چست؟".
رضایت از نارضایتی ذهن .رضایت در نارضایتی ذهن.
این هم یک هنر است .یک عمر ذهنمان دائماً با شکایت کردن رضایت ما را از بین برده است ،حاال می گوییم:
"ناراضی هستی؟ برای من مهم نیست! من راضی هستم".
گردهمایی در رینو 5 ،دسامبر  14( 2015آذر )1393
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مردن در برابر دنیا

 :آیا هنر زندگی یعنی شاد بودن؟ آیا هنر زندگی یعنی درد و رنج نکشیدن؟ آیا هنر زندگی خردی است که
در مقابل هر فکر و هر فرمی باعث استاپ مدی تیشنِ صد در صد شود؟ آیا فقط با استفاده ی مداوم از ابزار ها
نرفتن با افکار ممکن و ماندگار می شود؟

ساتیام :هنر زندگی کردن ،مردن در برابر دنیا است (مردن در برابر ذهن است) .بدین معنی که هر چه کمتر
فکر کنیم بیشتر زندگی می کنیم.

سادهانای پاییز  28 ،2014سپتامبر  6( 2014مهر )1393

آزادی انتخاب

 :تجربه ی من در حال حاضر این است که وقتی با مشکلی در زندگی مواجه می شوم برای لحظه ای به درون
می روم و حقیقت را به خودم یادآوری می کنم ولی آن مشکل همچنان هست .در حال حاضر اینطور برایم واضح
شده است که ابتدا باید با استفاده از ابزار ها حقیقت را به خودم یادآوری کنم و بعد برای حل آن مشکل اقدام کنم.

ساتیام :بله ،بعضی از مواقع الزم است بروید ،تجربه کنید و مشکل را حل کنید ،در بعضی از زمان ها رفتن به
داخل خودش مسئله را حل می کند و در مواقع دیگر وقتی به درون می روید دیگر آن موضوع را به صورت
مشکل نمی بینید .به همین دلیل هیچ چیز ایرادی ندارد .مهم این است که خرد به شما داده شده .مهم این است که
می دانید که این سه راه وجود دارد و هیچ کدام هم ایرادی ندارند .پس می توانید یا مشکل را با راه حلی در

خواب حل کنید ،یا در خواب بیدار باشید ،یا اصالً بیدار شوید .زمانی که خردش را دارید هیچ کدام ایرادی
ندارند .حتی انتخابش هم آزاد است چون می دانید چه کار باید بکنید .اگر هم نکردید خودتان نخواسته اید.
یعنی زندانی اش نیستید و آزادی انتخاب دارید.

گردهمایی در رینو 17 ،دی  7( 1393ژانویه ی )2015
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سوال :من تا کجا می توانم در زندگی روزمره فقط بنشینم و فقط "باشم"؛ چگونه می توانم در "بودن" وظایفم را
انجام بدهم؟
ساتیام :اگر "بودن" فقط نشستن بود ،من اآلن در خلوتگاه ام (کیو) بودم .اگر "بودن" فقط نشستن بود ،من هیچ
کاری در زندگی ام انجام نمی دادم و فقط می نشستم .وقتی که تو "هستی" ،زیرکانه بیشتر آگاه هستی ،خیلی
بیشتر متوجه هستی و خیلی بیشتر می توانی نسبت به قبل انجام بدهی" .بودن" یک گوشه نشستن و بی حال و
بدون احساسات سپری کردن نیست؛ "نشستن" یعنی در حالت طبیعی بودن ،یعنی با ذهن نجنگیدن ،یعنی
دلواپس این م وضوع نباشی که آیا "هستی" یا نیستی .یعنی آگاه بودن به این حقیقت که "هستم" .اول "باش"
و در عین حال انجام بده" .بودن" اجتناب کردن ،پرهیز کردن و انجام ندادن نیست .هنر زندگی یعنی "بودن"
در انجام دادن .در این حالت حتی می توانی فکر هم بکنی .همانند گذشته کار هایت را انجام بده ولی آگاه باش؛
فقط آگاه باش.
همان شخص :به طور مثال می توانم در حین تلفن صحبت کردن به مرکز وجودی ام سر بزنم ،اما وقتی در حال
صحبت کردن هستم ،در حال صحبت کردن هستم.
ساتیام :این موضوع یک نکته ی خیلی ظریف است .وقتی که در خانه بیکار هستی ،تمرکزت را به قلبت بده و
وقتی در حال کار کردن هستی با اعتماد و بدون نگرانی این که "آیا من دارم درست انجام می دهم یا غلط؟" کار
هایت را انجام بده .این آسان ترین کاری است که می توانم به تو بگویم.
برای مثال در حال حاضر وقتی من با شما حرف می زنم حواسم به این موضوع نیست که آیا من "هستم" یا
نیستم .ولی ممکن است مواقعی که تنها هستم بخواهم در سکوت مطلق بنشینم.
تو با داشتن افکاری مثل" :من یا دارم کار انجام می دهم و یا توجه ام به قلب است" ،در حال جنگ هستی و دو
گانگی داری .حواس مجبور نیست با کوشش به قلب باشد ،همان قدر که صبح "بودنت" را چک می کنی و شب
"بودنت" را چک می کنی مطمئن باش که در طی روز هم به همان شکلی که باید باشد است .این نکته ی بسیار
ظریفی است و با تجربه و سعی و خطا برایت واضح می شود.
به طور مثال اآلن که من با شما صحبت می کنم نه نقشه ای برای بودنم کشیده ام و نه نقشه ای برای حرفی که
می خواهم به شما بزنم کشیده ام.
فقط این را بگویم که "بودن" یعنی هر کاری که به تو داده شده را بکن ،فکر نکن.
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مردی ریش داشت و شب ها هم خوب می خوابید .روزی فردی به او گفت" :تو وقتی می خوابی ریشت را زیر
لحاف می گذاری یا روی لحاف؟" بعد از آن او دیگر نمی توانست بخوابد و دائماً از خودش می پرسید" :من ریشم
را کجا می گذارم؟ آیا روی لحاف می گذارم یا زیر لحاف؟" و خواب راحتش را از دست داد .حاال تو این کار را
با "بودن" نکن .زندگی طبیعی ات را انجام بده.
این حقیقت را به یاد داشته باش :چه باشی و چه نباشی "هستی" .چه باشی و چه نباشی "هستی" .یعنی چه
فکر کنی هستی و یا نیستی "هستی".
گردهمایی در رینو 9 ،مهر  1( 1393اکتبر )2014

انجام دهنده نبودن کوشش نکردنِ ذهنی است

ولی کسانی هکخیلی هوشیار هستند می دننیب هک ره لحظه از وجودشان استفادهمی شود

پس رد این صورت آن کسی یاچیزی هک هب شما می گوید این کار یا آن کاررابکنید کوشش زیادی ذهن است
ره چقدر توهج هب سمت ندا ی ردونتان ربودمی بینید هک ذهن اقرد نیست تصمیم بگیرد
و توهج ای هک هبندا ی ردون می دهید هب طور اتوماتیک کار اهرا ردست میکند

منظورم از ندا ی ردون این نیست هک چیزی بشنوید ،بلکه سکوتتان است ،فقط سکوت
جلسه ی بنیاد سحرگاه الهیت 16 ،فروردین  4( 1394آپریل )2015
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داستانی از شیردی بابا:
شیردی بابا و سه نفر دیگر تصمیم گرفتند گورویشان را پیدا
کنند .آن ها به جنگل رفتند و یک راهنما را دیدند که سوار
بر یک اسب بود و علوفه می آورد .راهنما از آن ها پرسید
کجا می روند .پسر ها نمی خواستند به او بگویند که کجا
می روند به همین دلیل گفتند" :ما فقط می خواهیم در
جنگل گردش کنیم" .راهنما به آن ها گفت" :شما نباید
بدون راهنما در جنگل گردش کنید چون راه را گم می
کنید .م ن قدری غذا برایتان دارم .بمانید و غذا بخورید؟"
آن ها گفتند" :نه ،ما عجله داریم" و به رفتن سماجت کردند ،به داخل جنگل رفتند و گم شدند و نهایتاً به پیش
راهنما بازگشتند .راهنما گفت" :به شما گفتم قبل از رفتن اینجا بنشینید و مقداری نان و آب بخورید" .تنها
کسی که قبول کرد شیردی بابا بود .او گفت" :تو راست می گویی زیرا من داشتم به گرسنگی ام فکر می کردم.
من اینجا می مانم و مهمان نوازی تو را قبول می کنم" .دیگران گفتند" :ما باید درد را تحمل کنیم و برویم و
گرویمان را بیابیم" .بنابراین آن سه نفر رفتند و شیردی بابا آنجا ماند و همینطور که او در حال خوردن آب و غذا
بود گورویش ظاهر شد .گورو از تپه پایین آمد و گفت" :تو چه می خواهی؟" ،شیردی بابا پاسخ داد" :من یک
گورو می خواهم" .گورو از شیردی بابا خواست که دنبال او برود .او را برد و از درختی که باالی یک چاه بود سر
و ته آویزان کرد و رفت .بعد از پنج ساعت گورو برگشت و او را پایین آورد و گفت" :چه احساسی داشتی؟" و
شیردی پاسخ داد" :رحمت خالص" .گورو گفت دنبال من بیا و او را به آشرام مخفی خودش در یک تونل برد و او
دوازده سال با گورویش ماند و عشق بین آن ها باور نکردنی بود .شیری بابا می گفت" :هر چه که من می
خواستم گورویم با خیره نگاه کردن به من می داد" .گورو هیچ کار دیگری به جز نگاه کردن به او انجام نداد و او
هر چه که می خواست می گرفت ،غذا ،لباس ،سرپناه ،راحتی و رحمت .او با خیره نگاه کردن به چشمان
گورویش تغذیه می شد .گورو یا خداوند با "خود" یکی است .هیچ تفاوتی ندارند.
ساتیام ،گفتگوی خصوصی 10 ،ژانویه  20( 2015دی )1393
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در سکوتِ چهل روزه ام این فریاد از وجودم بیرون می آمد" :من از آن این دنیا
نیستم" .خودم هم منی دانستم چه چیزی از دهامن بیرون می آید؛ مثل اآلن که با مشا
حرف میزمن .یعنی متوجه نبودم منظور از گفنت" :من از آن این دنیا نیستم" چه بود؟
در حال حاضر معنی مجله ی "من از آن این دنیا نیستم" برای مهگی ما واضح شده
است .پس در این صورت ارزنده ترین تعالیم به تصحیح کردن امور دنیوی کاری
ندارد .دانسنت این حقیقت که "من از آن این دنیا نیستم" کافیست .لزومی به فکر
کردن در مورد" :این کار را کردم ،آن کار را نکردم ،کاش می رفتم ،کاش منی رفتم،
چرا من این را گفتم ،چرا این را نگفتم و "...نیست.
ما از آن این دنیا نیستیم ...نیستیم!
تماس تلفنی با گردهمایی دماوند 25 ،دی  15( 1393ژانویه )2015

