
 

 



 

  

 

   

     

 

  

  

  

   

   

      

   

   

    

  

   

 

  


   

      

 

    



   

הפאקיר. של עיניו

הן היו הפאקיר כי על עיני נאמר עיניו! בגלל היה זה לראותו? כדי רק מאות קילומטרים גמאו ההודית תת היבשת רחבי מדוע אנשים מכל
מאור!" נוצרו שעיניו ספק אין הן מגנטיות! השמש!… מזה של רב יותר נוצצות בזוהר הללו! עיניו "העיניים אומרים: היו אחרים !

לפניו משתחווה היה בעיניו שהביט מי אנשים. אלפי דבר של בסופו אליו שריתקו אלו היו עיניים אותן כלשהו, אדם אותם יתאר שלא איך
בהערצה.

של הראשי 2ה וה הרוחנית ההיראכיה ראש היה הזה הפאקיר זמנו. של הקּוטּוּב-ֶא-אירשאד1 היה חבוי הזה בפאקיר המדהים
נשמרו הקבצן הזה של בידיו .(Shirdi) שירידי קטנה בשם בעיירה עלוב הופיע כקבצן העולמות, לכל במפתח בידיו האדם שאחז זמנו.

האיש כי לאנשים נאמר היה לו עובדה רוחנית. זוהי אולם לזאת, להאמין וחומרני ארצי קשה לאדם משקל! בשיווי העולמות כל תהפוכות
בתחומים אולם מגוחך. זה כי אומרים היו אלה הראשונה, העולם מלחמת ניווט של לבקרה להנהגה או לחלוטין אחראי הזה התמוה הרוחני

האלוהית. הוראתם מתרחש ללא איננו הקוסמוס ודבר אדוני הם ה ה הרוחניות, הממשויות של הפנימיים

הכרתי שאני כפי הכרתם אותו לו השלמות. התגלמותה הממשי של את היווה היה גדול. הוא באבא סאי כמה להבין עד תוכלו לא לעולם
הבריאה. אדון אותו מכנים הייתם אותו

באבא מהר

Qutub-e-Irshad 1
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למה כולה. אולם בתבל החיים, תחומי ומנהיגים, כמעט מכל פילוסופים אומרים אנשי מחשבה, השעה, צו היא ההתעוררות הרוחנית
הרוחנית למורשתו למה? לעורר לעורר". אלא באתי ללמד, "לא אמר: באבא, התקופה, מהר של האווטאר רוחנית"? ב"התעוררות הכוונה

מאמץ באמצעות זו? זכות להשיג כיצד אולם באבא. אומר מהר לכל אדם", זכות השמורה היא "האלוהיות זו? רוחנית מורשת ומהי אדם. של
למען האלוהים. ושירות אהבה חיי נלאה לחיות בלתי

צריכים אינכם זאת, לעשות "כדי באבא. מהר אומר האלוהים", להתאחד עם היא החיים ומטרת האלוהים, את לאהוב היא החיים "תכלית
שהוא צריך כפי האלוהים תאהבו את אתם העשייה, תוך כדי אז, או וצביעות. חוסר יושר נמוכים, יצרים לוותר על אלא העולם, לוותר על

נאהב". להיות

אלוהים?" שאל שאלה, "מהו באבא ומהר
אלוהים?" איננו התשובות וענה בשאלת נגד, "מה למשמע חייך

ארצות ברחבי מסעו תוך כדי ספונטנית, נתן באבא זו שמהר עוצבה מעולם, כמו לא האלוהים מושג יותר אודות נאורה הגדרה "שום
וונץ. אבנס אי. וו. ד"ר אמר ",1956 בשנת הברית

אמר אז: מהר באבא
של הקיום עצם את מכחישים אינם עוד כל אולם האלוהים, קיום עובדת על לחלוק או לאשר יכולים ואחרים אתאיסטים "פילוסופים,

נצחי , הוא האלוהים כי האלוהים, הסמכות מכח לכם אומר שאני משום - באלוהים אמונתם על להצהיר ממשיכים הם בזאת הווייתם,
".  הינו ואינסופי. הוא

הוא מתנסה, כאשר בה, נוכח דבר הוא של בסופו אשר אם ורק מטרה אחת בחיים, עבורו קיימת הרי אם לאו, ובין זאת יודע אם האדם "בין
האלוהים'." הוא 'אני של והנצחי האינסופי במצב במודע,

.  בשם מכונה האנושות, אזי הוא של הרוחנית גאולתה למען ופועל חי והוא "אני הוא האלוהים", מצב את אדם שהשיג לאחר
את המצב להשיג אדם יכול פניות, חסר ומשירות מעצמה באמצעות אהבה הנובעת בחסדו כשזוכים האלוהים. את לאהוב משמע לאהוב אותו

המּולדת. זכותו שהוא האלוהי,

בליווי בספטמבר 1954, 20 ביום שני ,ה ה של ה מחמשת מהרג, אחד אופסני מרכזו של ביקר בסאקורי, באבא מהר
הייתם שם לשירדי. לנסוע זמן לנו היה לא "אתמול אמר: במהראבאד, המחרת ביום אליהם כשדיבר המערב. מארצות חסידיו של קבוצה

סאי של תמונתו את תמצאו בהודו בית בכל כמעט באבא. סאי של בקברו לביקור הודו רחבי מכל לשם מגיעים אנשים אחרת. אווירה מגלים
השלימות. התגשמותה של היה באבא סאי הינה ממוסחרת. זו  קופסאות גפרורים. על קולנוע, בבתי תמונתו מופיעה באבא;

האווירה." כל את אשנה העניינים בשירדי. בקרוב מצב את אוהב אינני
 למקום. הבאים המעריצים של גישתם שהשתנתה נראה לא אולם הזו, האווירה את שהנהיגה המנהלית המערכת אמנם השתנתה מאז,

באהבה שכזאת אווירה אל לפנות חייבים האלוהי. חותמו את משמרת ומעשיו חייו ואווירת אדמות, עלי במודע הפועל אלוהים הינו 
הזה. התעתועים לעולם האדם את ולא בתשוקות ארציות, הכובלות האדם, של הרוחנית לגאולתו ובכמיהה

הרי שהאלוהים החיים האלוהיים, את לחיות תעיז גם אולם אם מבוקשך, את ייתן לך הוא מהאלוהים, מה תבקש דבר "אם אורובינדו אמר:
לבקש". עשוי וכל מה שהיית עצמו את יעניק

חדש לכיוון העולם את לקדם לשיאו. תפקידו מגיע העולמי שהמשבר אימת כל מופיע התקופה. האווטאר של האווטאר הינו באבא מהר
המשיח, אדמות. עלי האנושות של מושיעה שוב פסע ,1969 לינואר ואחד שלושים עד 1894 בפברואר וחמישה עשרים מיום חדשה. בתקופה

של ה  ידי לפועל על יצא זה כמהר באבא. ואירוע גדול שוב בינינו בדמות אדם בא האלוהים שליחו של הבודהא, האווטאר,
הגדול הנסים מעשה זהו זמנו. של הרוחנית ההירארכיה וראש ה ה כל של ה ה באבא, סאי עמד שבראשם התקופה,

הכלכליים התרבותיים, המדיניים, הדתיים, החברתיים, במופעיה האנושית החברה של הישן הסדר של השינויים המחזוריים שלו. ביותר
.(1918 - 1914) הראשונה העולם כשפיקח על מלחמת באבא, סאי בידי ודומיהם נחנכו

הקשיב גם הוא במסגד. ו"ּפוָגה" "ארטי" כמו הודיים טכסים לערוך והתיר קרישנה", הוא אני אללה, הוא "אני באבא נהג לומר, סאי
באמצע שלו הארטי נערכה המקדש, אל מהמסגד לצאת נהג באבא שסאי אימת כל שבשירדי. ההודי במקדש מהקוראן המוסלמים לציטוטים
זה במצב ובהיותו נתון כל. לעיני שנראו דופן יוצאי ובקרינה באבא בנוגה סאי פני זהרו כאלו שבהזדמנויות נאמר שני המקומות. שבין הדרך

אצבעותיו. לעשות סימנים באוויר עם נהג הוא
סאי כי לעיל, מהאמור בביטחון ניתן להניח רגיל, אדם של ליכולתו מעבר הינו   והתבטאויותיו של מעשיו שפירוש פי על אף
(Qutub), הוא כ האדם. שיצרו בני לכל המחלוקות הדתיות עומד מעבר הוא אחת, וכי אחדות אלוהים הינו כי באבא העיד

מוזרות באמצעות מחוות תודעת האנושות בכללותה. על להשפיע נועדה שלו פעולה כל כל לב. ששוכן בתוך ומה מרכז הבריאה את היווה
ומבוכה ובוהו תוהו כפחד, שנראה האנושות. ומה של בקרבה האמיתית הרוחנית החברה את זרעי זרע שהוא לי נראה אלו, ומסתוריות

חייה גם אלא האלוהים, של אחדותו את שתקבל רק החדשה לא האנושות .ה ה של לידתה כחבלי לראותם יש כרגע, השולטים



לו. שני ואין אחד שהוא האלוהים, תחת אבהותו של האדם אחוות את יבשרו היומיומיים

האלוהיות הגשמת החוויה של כי חייו באמצעות העולם לעיני הפגין עשרה), התשע במאה שחי  ) פאראמהמסה רמקרישנה
להגשמת דרכים ומהוות ביסודן אחת הן כל הדתות הנוצרית. או המוסלמית ההינדית, באמצעות הדרך מושגת היא אם בין ושווה, אחת הינה

היישויות. בכל השוכנת כעצמיות האלוהים

הדתות כל נציגי והמערב, המזרח בני שבהודו, פונה, בגורופרסד, שהתכנסו האלוהים אוהבי האנשים, אלפי חמשת פני את בקבלו
אלוהים רק קיים כי מכריזות שבעולם הדתות "כל באבא: מהר אווטאר אמר ,1962 בנובמבר באחד החברה, רבדי מכל הגדולות העולמיות

עד אחד אב כילדיו של אדמות עלי חייבים לחיות שהם האדם בני לכל להזכיר כדי באתי האב הזה. הוא אני הבריאה. אבי כל שהוא אחד,
תעתועים משחק אלא העימותים והשנאות אינם ההתפצלויות, כל וכי לה, שני שאין אחת אחדות כולם מהווים להכרה כי אותם יעורר שחסדי

הם. מבערותם הנובע
באיבה, בהתמכרם לשנאות, מחלוקות ומלחמות המפרידות ביניהם זו אמת הם מתעלמים מהפשטות ומהיופי של הם ילדי, שכולם למרות

." במשכן כמשפחה אחת לחיות במקום

עבור והיה זה האנושות. הפנימיים של לחיים עולמי כלל כח השפעה בעלי הם והתבטאויותיו אולם פועליו דבר. כתב באבא לא סאי
האינטלקטואלית המתקדמת, החברה לפני הרוחני הראייה שדה את לחשוף כדי הפועל, אל הוציא הוא התגלותו שאת , 

וגם מוחלטת שתיקה על בשומרו באבא. מהר עשה זה את העתיקה. האמת של חדשה חסד מתת ולהעניק וטכנולוגית, מדעית בתקופה
האינטלקטואליים נפתוליהם לספק את שבכוחם החיים, של הרוחניים הערכים אודות על מלים והותר באבא די מהר העניק לכתוב, כשחדל

בגוף האלוהים" הוא "אני שהיא מצב החיים,  את ולהשיג ה ב להיווכח את לבותיהם ולהעיר האדם בני מוחות של
לדון בו, כן לא ניתן וכמו אודותיו, תיאוריות לבנות לנסות אודותיו, להתווכח האלוהים, את להסביר ניתן לא כי הדגיש את הנקודה אדם. הוא
האלוהים את לאהוב יש האדם, כך של החומרים רווחתו את לשפר בחיים כדי והטכנולוגיה המדע את ליישם כשם שיש ולהבינו. אותו ללמוד

של האדם. הרוחנית רווחתו למען שבחיינו, לרגע מרגע ולחיות אותו

זה). ספר בסוף ספרים (רשימת בספריו כלולות בדממה, שניתנו הארותיו רוב
ארה"ב, כתב: סופיזם ריאוריינטד3, ,(God Speaks) "אלוהים הספר "דבר של המו"ל

מדוקדק עד הינו תיאור האלוהים' 'דבר והקוסמוס. החיים של הבריאה סודות למעמקי הקורא את המביא כה עד מה שנדפס דבר "לא מצאתי
  אל התודעה, ושבה של ובאינבולוציה באבולוציה תפקידה את שהשלימה ועד 'בריאתה' מזמן מסע הנשמה, של האחרון לפרט

נולדה. היא ממנה
בנתיב חשובים שלבים שבכמה הקשיים, המאפיינים וגם גם כאשר מבט; נקודות מתואר מכמה ההתפתחותית בצורה שלב כל של שיאו

הדתות כל של התורות שבה ללא מגבלות, רחבה ראייה זווית של תחושה לקורא יש אלוהים" "דבר בקוראו את בפרוטרוט. נבחנים הרוחני,
בעוד מטרת הבריאה, אודות על מקיף לתיאור ממוזג שלב של כל המיוחד אחד". הידע חוט גבי על "כחרוזים יחדיו בעולם נרקמות הגדולות

של מוצאו אודות על ומבוססת תמונה יציבה שהופיעה כך תוקנו בחריצות, הקדמונים ה מתורותיהם של עקרוניות הבנות אי מספר
ויעודו". האדם

כדי שגם גדולה, כל כך של הקדושים ההירארכיה בקרב באבא סאי של הרוחנית מעלתו אחר.  יכול לזהות   רק
מעל לכל. העומד עולם, של באבא, קדמונו מהר אל לפנות עלינו ועבודתו, חייו משמעות אודות אינטלקטואלית על ראייה להגיע לזווית
של חמשת והמאפיינים ה, התפקודים ה מעמד גילויים על סאי באבא, של מורהו אודות גילויים על זה בספר לפיכך כלולים

תורת אודות על הערותיו אליו, והתייחסותם  (Avataric Advent)4 האווטארי שמילאו באירוע והתפקיד התקופה של ה ה
וכיוצא באלה. הנסתר, נסים

החיים החדשים באמצעות הרוחנית בהתקדמותה ועולה המופיעה החדשה לאנושות חדש כיוון באבא מהר נתן התקופה, כאווטאר של
1200 מוקיריו מבין שנבחרו מאוהביו הקרובים, עשרים עם יחד ,1952 בפברואר עשר ששה 1949 עד לאוקטובר עשר מששה הוא חי אותם

לוויה ובן מושלם רוחני מחפש רגיל, נהפך לאדם הוא , הישנים של מחייו בהשפילו מטה האלה. בחיים ללוותו נכונים שהיו
נטל מלא את באופן חולקים יחדיו והם האדם, של לשותפו נהפך שאלוהים הוא הדבר משמעות מושלמת. של ענווה ה לאוהביו ב

היומיום. בחיי העבודה
וגם  סוף, ללא הינם האלה החדשים "החיים :1950 בספטמבר יצא הוא איתו הדעת מגילוי החדשים החיים מאפייני את להבין  אפשר

ותאוות חמדנות כעס, שנאות, שקרים, מזויף, שהוא מה כל על מוחלט ויתור חיי החיים אנשים באמצעות בחיים ישתמרו הם גופי מות לאחר
אחר מבקשים אינם שמועות, אינם מפיצים לאף אחד, דבר תאוותני כלשהו, אינם גורמים צער אינם עושים זאת, להגשים מנת ועל בשרים,
באמצעות דבר; אחד ומשום מאף פוחדים אינם מעלבון, נפגעים ואינם כבוד חומדים אינם הערצה, לקבל חומריים, מסרבים רכוש או כח

האלוהים באוהביו של מאמינים בלבדה, האהבה טהור למען האלוהים באופן האוהבים את האלוהים, על ורק ואך הסומכים לגמרי אלו

.Sufism Reoriented, Walnut Creek, CA U.S.A 3 

על אדם, בגוף אדמות יכול (אלוהים) עלי הבורא הכל הופעתו של אווטארי: אירוע 4

המושלמים. המורים ידי על שנקבע וכפי האנושות צרכי פי



מאסונות, להתרגש ה, ואשר מבלי מיד מרפים שאינם חומרי; אלו או תגמול רוחני לקבל מצפים אינם אדמות, ובכל זאת עלי ובהופעותיו
דתיים". ולטכסים למעמד לכת, חשיבות שום מקנים אלו שאינם האחוזים; מחייכות במאת ובפנים שלם, ובלבב באומץ קשיים בפני עומדים

טאגור: רבינדרנאת העניק השירים אותם מאחד לוויתו בני עם באבא מהר חי אותם החדשים של החיים יופיים את לאמוד יכול אדם
את פתחו מוברחות? דלתותיו שכל המקדש של זו חשוכה בפינה עובדים אתם מי את החרוזים; וספירת השירה הדקלומים, לכל "הניחו

לפניכם. עומד איננו האלוהים כי וראו עיניכם
הסירו אבק. מכוסה ושלמתו ובגשם, בשמש עימם הוא אבנים. מנתץ הכבישים וסולל הקשה האדמה את חורש שהאיכר היכן נוכח "הוא

המאובקת. לאדמה הקדושים, וכמוה רדו מעיליכם את
כולנו לתמיד. עם כבול הוא הבריאה; כבלי את עצמו בשמחה על נטל אדוננו זו? גאולה תימצא "גאולה? היכן

עימו ועימדו ויוכתמו? היפגשו יתבלו שבגדיכם בכך רע מה והקטורת! הפרחים את הצידה והשליכו "הסתלקו מהמדיטאציות שלכם
אפיכם". ובזיעת בעמל לצידו

ל חדש כיוון באבא מהר מתווה ליוויתו, בני עם חי הוא אותם החדשים החיים של לאלוהי שהפך האנושי המופת באמצעות
של אלוהים, יכול המתמדת מודעות לשותפותו עם יחד אדמות. עלי לרוחניות שהתעוררו אהבה שתנהיג חיי כדי ה המופיעה והולכת,
האדם, של מצפונו למצוות בציות האלוהים, ידי על שנקבעו כפי בחיים ואחריויותיו חובותיו מילוי תוך ורגילים טבעיים חיים לחיות האדם

האלוהים. של שם שהוא של כל מופר הבלתי ידי האהבה והזיכרון על תמיד המואר



  

כל קרישנה, הוא אללה, אני נמצא, "אני הוא ושהודפסו שנאספו אמרותיו מבין מעודו מאמר כלשהו. באבא כתב סאי כי נראה לא
חסד מצידכם זהו אותי. מטהר שלכם ה"דרשן"5 לכם. שחייב זה הוא אני העבדים. של העבד "הנני אמר: לחסידיו בתוכי". העולמות כלולים

בצואתכם." התולעת הנני רגליכם. כפות את לראות לי לתת

darshan מתן כבוד למורה   דרשן: 5

  



    

אווטאר6
היא בלתי הזו הכמיהה מפותחים, שאינם אדם ובבני החיים של הפשוטות בצורות אחד. לדבר כֵמַה חי יצור כל במודע, שלא במודע או

חופש, אמת, אהבה, שלווה, אושר, - רבים שמות עם לחיפוש מזוהה במודע. הנושא היא הזאת הכמיהה מתקדמים, אדם מודעת; בקרב בני
זהו דבר ביסודו של הבורא. עם אחדות ,(God Realization) האלוהיות הגשמת ,(Self Realization) הנשגבה הכרת העצמיות שלמות,

שכל מה הבורא; אחדות עם של חולפות ובהתנסויות אמת בניצוצות אושר, ברגעי זוכה אחד כל מיוחדת. בדרך אלה, אולם כל אחר חיפוש
מתמדת. השתנות בקרב יציב עולם לבסס רוצים הם אלה. את להנציח הוא אליו משתוקקים האדם בני

עם אחדות לקראת הפרט של לדרגת התפתחותו או מטושטשים, בהתאם זכרונות, צלולים בעיקרה על המבוססת טבעית, כמיהה זוהי
יצור לטבעו אותו הבנה של בהעדר ורק אך הבורא, המותנית של חלקית התגלות יצור הוא שכל כך גבוהה; או נמוכה היא אם הבורא, בין
ובלתי נצחי ביסודו עצמו, הבורא שבה מודעת, לאלוהות מודעת בלתי מאלוהות התפתחות היא ההתפתחות, תופעת למעשה כל האמיתי.

של מבטו מנקודת התפתחות עצמו. כפה על שהוא מגבלות ללא מספר ומרומם מנסיונות אין ספור צורות, נהנה סוף אין לובש לשינוי, ניתן
התפתחות אולם המצבים. בכל המוחלטת, עוצמתו ואושרו תבונתו האינסופיות של את הבורא המוחלט בוחן שבו אלוהי, שעשוע היא הבורא

ממנוחה לסירוגין הנעה עלילה אושר, היא על להתענג הדלה ויכלתו המוגבלת עוצמתו הבנתו המצומצמת, עם הנברא, של ראותו מנקודת
אז השניות. או תופעת את ומרומם המתנגדים הכוחות את הבורא מאזן המושלם שבאדם עד לשנאה, מאהבה לצער, למאבק, משמחה

כאלוהות, עצמו הנצחי. הבורא מכיר מתנסה החולף בתוך התמורה, בתוך מופיעה יציבות אחת; כאחדות את זה והנברא זה הבורא מכירים
של רעננה ומתמדת הבחנה תוך כדי הנשגבה עצמיותו של הכרת העליון על האושר לנצח מתענג אינסופי בהתגלותו, משתנה ביסודו, בלתי

 על ידי 
ולהתעלות  האלו במגבלות ניתן להתנסות עצמם שרק בחיים משום קורה, זה ואכן כך עצמם בקרב החיים להתרחש חייבת הזאת  ההגשמה

צורות: שלוש לובש מהמגבלות הזה השחרור אלו. ממגבלות השחרור על להתענג יהיה שניתן כך להן, מעבר
הן אלוהים. של נראה הבלתי הצג של בחוּבו ומתמזגות לנצח ולתמיד, מייד את גופן עוזבות את אלוהיותן הנשמות שהגשימו 1. רוב

זה מצב אנו מכנים קיצו. אל בא התמידי שלהן והמיתות הלידות מחזור עבורן. עוד קיימת הבריאה איננה האחדות, ורק לאושר אך מודעות
.(Mukti) שחרור בשם

אלוהים של הבלתי נראה בצידו תודעתן ממוזגת לחלוטין אולם מה, לזמן אלוהיותן נשארות בגופן את אחדות שהגשימו נשמות .2
מסוגלות הן אין אלוהים, אולם של האינסופיים את האושר, העוצמה והידע כל העת חוות הן לבריאה. או מודעות לגופן הן אין ולפיכך

עוצמה, והקרנה של לריכוז מוקד מהווה אדמות זאת, נוכחותן עלי להגיע לשחרור. למרות לאחרים לעזור או בבריאה בכך במודע להשתמש
מכונות אלו עימן. נשמות מהמגע רוחנית נשכרים אותן, ומעריצים אותן משרתים אליהן, הפונים ואלו אלוהיים אינסופיים, ואושר ידע

.(Videh mukti) הגוף וסוג שחרור מיוחד חזה מכונה שחרור עם (Majzubs) מאג'זובים
מכירות הן היבטיו, שני על כאלוהים לעצמן מודעות הן אולם בגוף, הישארות תוך אלוהיותן את שהגשימו מאוד בודדות נשמות .3

מהבריאה, הנבדל כאלוהים עצמן את הן חוות ספור. ללא הרבגוניות הצורות כהתגלות משתנה וגם הבלתי האלוהית כמהות גם עצמן את
כל חוות הן להן. מעבר אל מגבלות הבריאה והתעלה את על עצמו וכאלוהים שנטל את הבריאה כולה, והמחריב המשמר הבורא, כאלוהים

עצמן את יודעות הן האלוהי. הבריאה במשחק מלא באופן האלוהים. הן מתענגות של אינסופיים ואושר עוצמה ידע, מוחלטת, שלווה העת
ללא אם ב בין אלוהיותן, להגשים את אחרות לנשמות ולאפשר הרוחנית מהבחינה לכל מסוגלות לעזור ולפיכך לכל דבר, כאלוהים

מכונות. עצמן שהן (Sadgurus) כפי  או כ גוף עם גוף,
בדרך שונות בתפקודיהן. תמיד בתודעתן. הן מאוחדות תמיד אלוהיותן. כולן שהגשימו את ושש נשמות חמישים בכל עת בעולם קיימות

לקבל וזוכות תמיד בציבור פועלות מכוון, כגוף הפועלות למעשה חמש, בכללותו. אולם מהציבור ובנסתר ופועלות בנפרד חיות הן כלל
מקומו את מכל, הנעלה ה כ האווטאר, נוטל האווטאריות, בתקופות . כ ידועות הן ציבוריים. וחשיבות מעמד

הרוחנית בכללותה. ההירארכיה וכראש הגוף הזה כראש

מפונה, סאדגורו באבאג'אן האזראט היו הגוף המכוון של האחרים החברים זמנו. ארבעה של הרוחנית הירארכיה ראש באבא היה סאי
הוציאו לפועל אלו מושלמים מורים מסאקורי. חמישה מהרג וסאדגורו אופאסני מנאגפור טאג'ודין באבא האזראט מקדגאון, נאריאן מהרג'

באבא. מהר של בשם ובדמות בזמננו של האלוהים האווטאר התגלות את

חכמת האדם, הפרק אווטאר. אוצר באבא: מהר זה נלקח מספרו של קטע 6

.(Meher Baba, Discourses: The Avatar)



 
 

לבסוף כאשר שלו. האינדיבידואליות את משתוקק להבליט אדם ואדם ויצור, כל כל יצור בעקיפין, או במישרין במודע, שלא במודע או
ב ומתנסה כאלוהים, שלו לאינדיבידואליות מלא באופן מודע שהוא הרי ,    , הוא כי במודע האדם חווה

אדם הערצת .(Sadguru or Qutub) . ומּוַּכר כ לאלוהים, אדם נהפך כך .   
כמוה כהערצת אלוהים. כזה

הרוחנית ההירארכיה נשיא היה כלומר, .(Qutub-e Irshad) הבריאה מרכז את היווה הוא אלא ,  היה באבא שסאי רק לא
עוצמה! לו ומעניק צורה ללבוש הצורה חסר לאלוהים המאפשר זה התקופה, של

חגה כל שסביבו הציר הינו ( ) הקּוטּוּב לפיכך סרן. או ציר היא קּוטּוּב המילה של המילולית באבא אמר: משמעותה מהר
ממנו. שווה במרחק נמצא רובד תודעתי בכל שקיים מה הכל, כל של המרכז ובהיותו הבריאה;

בהיותו ובתוצאותיהן. בביטוין מוגבלות הינם שונים, ברבדים המוצבות בתודעה נבדלות כנקודות או כאינדיבידואלים פעולותיכם כל
בביטוי ובתוצאה. שלה, הנגד ובפעולת מוגבלת בפעולתה בלתי הינה הקוטוב של כל תנועה המרכז,

נח אני אוכל, אני אומלל, אני שמח, אני כמו שונים, רוח ומצבי פעולות לציין יכולה שונות לשאלות כתשובה לדוגמה, תנועת ראשך
אינספור של גל כמרכז, מחוללת הקוטוב, של ראש שתנודת בשעה בה פעם. בכל בלבד אחד דבר ומביעה תנועה מבטאת כל אולם וכדומה.

7 התודעה. מרחבי בכל זמנית בו ותגובות פעולות

         From The Everything and The Nothing, page 68 7

                                      



 

שה חווה רק לא שבו ,(Qutubiyat) ה ה של היא האלוהים נמצא בה ביותר הנעלה האלוהית העמדה בצורת האדם
גם הוא אולם הוד והדר, אומרת זאת לו שיעור, שאין ויופי טוב שפע כן וכמו אינסופי, ואושר עליון אינסופית אינסופי, עוצמה ידע במודע
השוכן האלוהים של הדמיוניים במצבים מתנסות שעדיין אינדיבידואליות יישויות אותן למען אלו אינסופיות בתכונות מודע שימוש עושה

באשלייה9.
הערצת האלוהיים. החיים את חי ממש שהוא אלא הופך לאלוהים רק שהאדם לא ,ה נמצא ה שבה זו נעלה שמימית בעמדה

האלוהיים החיים את אדם במודע בגוף חווים שבה אינסופיות. העמדה האלוהית הנעלה ביותר תכונות האלוהים שלו להערצת דומה כזה אדם
תהליכי דרך חולפות התודעה חסרות שטיפות הנשמה Shiv), לאחר Atma) אלוהיותן שהגשימו את ביותר בודדות נשמות בידי מושגת

מומרת מסויימים שבמקרים נירוואנה11 ומשיגות אינדיבידואליות כנשמות התודעה של והאינבולוציה10 המחודשת ההיוולדות האבולוציה,
אלוהיותן. את שהגשימו בנשמות ביטוי לידי הבאה על תודעת של סאמדהי12 בנירוויקאלפא מייד

אחדות נשמות אלו ושש אלוהיותן. מבין חמשים את שהגשימו נשמות ושש חמשים זמנית קיימות תמיד בו הזמנים והתקופות בכל
את שחצו אלו מבין מאוד Turiya); בודדות avasta) אוואסטא טוריא המכונה אלוהים בצומת אחדות נשארות מאג'זוב, של במצב נשארות

,(Qutubiyat)ה ה במצב תמיד שם שוהות מביניהן חמש ורק ;(Sulukiyat) סולוקיאט של האלוהית נשארות במצב הצומת
אדם.  שוהות בגוף נשמות אלו כל עוד

באינספור השולטים האנושי המין בקרב עלי אדמות החיים   תמיד חמישה נמצאים התקופות ובכל הזמנים שבכל מכך
בצורה של ידע, (Beyond State of God) שמעבר האלוהים מצב של בהומיקא15 הווידניאן של הווידניאן14 של צדדים של אהדיאת13

האשליה. בשדה ששוכן מה כל של ההדרגתית הגאולה למען אינסופיים עליון ואושר עוצמה
בדמות אדמות עלי האלוהים של הישירה ירידתו של האירוע את לפועל מוציאים האלו, ה ה חמשת האלוהי, החוק פי על

למין אלוהיותו את ומגלה אדם בדמות אדמות עלי כשמתגלה האלוהים כל מחזור, בסיום לפיכך, אלוהי. מחזור כל של סיומו לקראת גבר,
האלוהים המצב העצמאי של אדמות כאווטאר הינה עלי אלוהים של הישירה ירידתו - הנביא. - המשיח הוא מתוודע כאווטאר האנושי,

התודעה. של ואינבולוציה היוולדות מחודשת של אבולוציה, לתהליכים לחלוף מבעד או לקבל ישיר מבלי באופן לאדם נהפך כשהאלוהים
או כנעלה מכל, האלוהי מעמדו מגשים את האנושי, המין חיי האדם בקרב את וחי אדם, במישרין לאלוהים נהפך מכך שהאלוהים יוצא

זמן. באותו אלה   באמצעות עולם קדמונו של

(God Speaks, by Meher Baba) עמוד 158. באבא, מאת מהר אלוהים" "דבר הספר קטע מתוך 8

(המתרגם). מושלמים. ובלתי מוגבלים לאינספור פרטים כמפוצל עצמו את אלוהים מדמה שבו אלוהי חלום אלא אינה הבריאה 9

הנשמה טיפת שבו התהליך מחודשת: היוולדות גוף שונות. בצורות שימוש תודעה באמצעות מפתחת הנשמה טיפת שבו התהליך אבולוציה: 10

סביבה הרשמים נשמרת וענן התודעה שבו התהליך אינבולוציה: ונסיונות. תודעה צוברת וכך ויותר יותר מפותחת לצורת גוף ונולדת חוזרת
(המתרגם). ונמוג. הולך

זמנית. נפשית התעלות (Nirvana), מצב של נירוואנה: 11

אלוהים. עם קבועה תודעתית אחדות מצב של ,(Nirvikalpa Samadhi) סאמדהי: נירוויקאלפא 12

(סּופיזם) ביותר. הגבוהה התודעה רמת מודעת. אחדות :Ahadiyat 13

ל-ahadiyat. (וודנטיזם) דומה מודעת. Vidnyan: אחדות 14

נוספים הסברים (ראה המושלמים. המורים בבד. תודעתם של בד הבריאה תודעה אלוהית ותודעת של תודעה מצב : vidnyan bhumika 15

באבא) מאת מהר ,God Speaks "דבר אלוהים", בספר



  

כאן חולדאבאד. בסמוך בשם קטן לכפר תלמידיו את באבא מהר לקח ,(Ellora Caves) באלורה את המערות כשביקרו אחת פעם
להשתחוות מאנשיו ביקש שנה. באבא לפני 700 שחי שם (Zar Zari Zarbaksh) זארי זארבאקש של זאר הקדוש הקבר ניצב גבעה על

באבא סאי של   והיה היה זארבאקש זארי זאר באבא כי להם אמר מכן לאחר הוקרתם במקום הקדוש. רגשות את ולהעניק
באבא הסביר שנה. לפני 700 וה חי בזמננו חי באבא שסאי ייתכן זה כיצד באבא את התלמידים שאל אחד מגילוי זה, מופתע משירדי.
שחסד כך ובמסירות באהבה  את באבא סאי שירת זמן באותו קודם. חיים במחזור זארבאקש זאר זארי של תלמידו היה באבא סאי כי

באבא. כסאי כיום לנו ה המוכר ל שהפך באבא עד סאי של היוולדויותיו החוזרות אורך לכל עמד זה חסד אותו. אפף ה



   

הוא שכמותו לרבים בדומה העשרים. והמאה עשרה התשע במאה הקדושים של ההירארכיה בקרב דופן יוצאת דמות היווה באבא סאי
עולם לזכר תמוה לאדם המודרני, השואף להשמע זה עשוי הראשונות. חייו הולדתו ותקופת אודות מסמך רשמי על מאחוריו שום הותיר לא

את הזכירו כלל את האופאנישאדות16, לא שחיברו הֶוודית מהתקופה (Rishis) הקדומים באמצעות ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות. הקדושים
נתנו אותו אוצר אודות הבריאה הגשמית, על הרוחניים הידע והחכמה בפז של יסולא שלא האוצר זכויות יוצרים עבור שום תבעו ולא שמם

השחר נובע מהעובדה עליית שנכתב על שיר עצמית. התבטלות דורש ה או האלוהים אחר חייהם. הביקוש ימי ושבעבורו עמלו כל
בנושא שבו האמן שוכח את עצמו זה הוא ביותר הטוב הציור חוזה. הוא בה השמש זריחת של וההוד שכח את עצמו בקרב היופי שהמשורר

מתאר. הוא אותו
של והנצחי האינסופי בקיום מעוגנת האינדיבידואליות שלו כאינדיבידואל נפרד. אדם, נשאר עוד לא הוא אלוהיותו, את אדם כשמגשים

לידה ומיתה. עוד יודע הוא הנצחי. אין כ"עכשיו" לכנות חי במה שאפשר הוא ועתיד. הווה עבר, לגביו אין חלוקה. בר האלוהים שאיננו
ממנו שהוחסרה אדם .(mind) הוא הנפש קיים. אדם בלבדו הוא דבר. ובכל אחד בכל שוכן סוף. הוא התחלה ואין לו לו שאין היא התנסותו

חייו? על מהלך עוד לספר נשאר סיפור איזה מוכחדת, שהנפש משעה הריהו אלוהים. הנפש
מתו הוריו ,(1838 (כנראה ב- במשפחה ברהמינית, נולד סאי באבא המאמינים כי כאלה הולדתו. יש אודות ברור על דבר שום ידוע לא

רק הינדי. האמת היתה ידועה רוחני מורה ידי על מוסלמית וגודל במשפחה נולד כי הוא מאמינים אחרים מוסלמי. והוא גודל בידי פאקיר עליו
המאוחד באופן שאי ה בכל לבב; פנימה השוכן ה אדם; בגוף המתגלה אלוהים הדבר , ומשמעות  לסאי באבא, שהיה

שקיים. מה ומכל אחד מכל להפרידו אפשר
מת אביו הודו. עצמאות שלפני בתקופה מהיידראבאד הניזאם של במדינתו ג'אנטּור שבחבל ֶסלּו, בשם בא מכפר באבא סאי כי נאמר

של כמחווה ספונטאנית הינדי במקדש על ידי כהן לו ניתן אדון, אלוהים), (שמשמעותו ידוע. השם סאי איננו האמיתי בילדותו. שמו עליו
נדבות כדי לקבץ הנסיבות מכורח אמו נאלצה האב, מות לאחר חתונה. תהלוכת כשליווה לשירדי הראשונה בפעם הנער כשנכנס קבלת פנים

להתקיים.
חייו את כשהחל ישע, וחסר בית חסר ברחובות, נדבות נאלץ לקבץ האנושות ומושיעה אדון להיות שנועד האיש הגורל! של אירוניה איזו
ה רוב עלובים ביותר. חייהם של דלות בתנאי גדל הנבראות, והיישויות האדם בני כל גורל את האדם שנועד להדריך ולהגן זה! בעולם

- נארָיאן דומות חיים היו נסיבות נוספים לשניים הנוכחית, האווטארית לתקופה הקשורים ה לשאר ארבעת גם כאלה. ה נראים
חיים מרצון עצמה על לקבל נאלצה אולם מלכותית למשפחה נולדה מפונה באבאג'אן האזראט מנאגפור. באבא וטאג'ודין מֶקְדָגאוֹן מהארג'

דומים לאלה. חיים חי מהרשטרה, במדינת נאסיק מָסאטָנה שבחבל מאוד מכובדת ברהמינית למשפחה שנולד מהארג' שכאלה. אופאסני
בני האדם גורל רוב שהם עוני ודלות, בחיי בתחילה להתנסות חייב שהוא היא האנושות, את לגאול מי שנועד לגבי ייתכן שהתכנית האלוהית

אדמות! עלי
למחייתם קיבלו נדבות הם אחד. במקום להשאר ניסו לא מעולם לדלת. מדלת לכפר, מכפר הקטן בנה עם נדדה האשה שנים כחמש

לכפר לבסוף הגיעו הם הדרך, סבלות את בדממה נושאים אלוהי, גורל בידי לכאורה מונעים הולכים. הם לאן לדעת מבלי הלאה, והמשיכו
.(Gopal Rao Deshmukh) דשמוק ראו גופל בשם עיוור קדוש גר שם .(Shelwadi) שלוואדי

היחיד בעל החפץ כאלה. אנשים עם המצב היה שזה כמות מרוד עני אבל מאוד, דתי אדם והיה (Jamb) בג'אמב התגורר גופל אביו של
באזורים ווישנו לאל שם אחר הינו וונקאטש בקביעות ובמסירות. סגד הוא (Venkatesh), אותו וונקאטש אל הבית היה ברשותו שהיה הערך
התיישב ושם הדלות, מחמת סמוך ארץ לחבל נדד הוא לפיכך במקום מגוריו. תעסוקה שום מצא לא הוא ראו, גופל כשגדל בהודו. מסויימים

מתקדם רוחני כאדם שלו המוניטין את ביסס הוא מהרה עד אדם, אוהב היה ומטבעו דתיות נטיות לו היו ומילדותו מאחר שלוואדי. בכפר
באנשי רחמים. בעצמו טיפל מלא היה לבו משלו. גרוע היה שמצבם אחרים עם חלק לו שהיה מה כל בעצמו, עני החדש. למרות היותו במקום

הרשויות אנושי לחברה, העניקו לו הבלתי ושירותו הדתי חייו אורח ועקב שם, ששהה שנים כמה שהגורל התאכזר אליהם. לאחר הכפר
אדמה. חלקת המקומיות

תשוקה. מחשבות שעוררה בקרבו יפהפיה, אשה ראה הוא אחד כשטייל בחוץ יום לו. המיוחס מאירוע אפשר למדוד דתיותו עוצמת את
סופר גבר. הפנימי אורו אולם אבד לו, החיצוני העולם אור ברזל! בשיפוד עיניו שתי את ועקר הבית וונקאטש אל לפני עמד לביתו, שב מייד

האל אחר עבודת מילא הוא אז ורק היומית, המנחה צלחת עבורו את היה מכין עצמו וונקאטש האל עצמו, את שעיוור כי לאחר אודותיו
מרחבי רבים שאנשים כיוון לרגל, עליה למקום העיירה הפכה מכך וכתוצאה למרחקים התפשט זה עיוור קדוש אודות על הסיפור היומית.

רוחנית והקלה חומרית. נחמה לקבל באו לבקרו כדי הודו
המדומה אכזריותו מחמת מצועף חסדו אולם החסד. הוא אלוהים של האמיתי טבעו בבריאה. שיש מה כל של הרחמים אב הוא אלוהים

לדלת מדלת שקבצו ובנה האם סבלו בשלוואדי גם אליו. המתקדמים אלו את ומדריך מגן הוא שבאמצעותו פנים משוא מחוסר הנובעת
ראו. גופל העיוור הקדוש של דלתו אל לבסוף לקיום, עד שהגיעו המספיק רק את המעט מקבלים ולפעמים קרובות, לעתים ודחיות מעלבונות

חלקם את מהוות האופאנישאדות  הבערות. את לפורר המיועדת ברהמה של החכמה אופאנישאדות: תורת 16

לוודנטיזם, הבסיס מהוות את האופאנישאדות אלוהית. מהתגלות הנובעים הקודש ההינדים ספרי של המסיים
מהוודות. הנובעות הפילוסופיות המסקנות



בהתרגשות רבה את הנער חיבק ראו גופל שיקבלו שם. מה ובנה האם לחלום יכלו נדבות, בקושי וקיבוץ של נדודים השנים במשך חמשת
בביתו כדי שיתגוררו חדר עבורם הכין רבה ובאהבה בהוקרה ולבנה. לאם חיכה שהקדוש היה נראה רבות. שנים לו מצא חבר שאבד כאילו

בקביעות. עימו
הנער את אהב נשכחו. הקדוש חיי קבצנות של הסבל חמש שנות ודאגה אוהבת. בחיבה גדל הנער זה, קדוש עיוור של הצנוע בבית

שנה, עשרה שתים בן בהיותו ולבנה. לה המעון שהעניק עבור לקדוש תודה מלאת היא היתה רבה. בהערצה אותו שרתה והאם לבו, ממעמקי
שנים. עוד כמה בביתו לחיות אל הקדוש והמשיך ויותר יותר הנער התקרב כל קשריו המשפחתיים, את שאיבד לאחר של הנער. אמו מתה

הנבחר. לתלמידו הפך והוא רוחניים לנער בהדרגה סודות הקדוש גילה הזאת בתקופה
כל מחבב מורם מדוע הבינו ולא הללו, ההדוקים היחסים את כשראו הנער, אל וקינאה בשינאה התמלאו הקדוש של הברהמינים תלמידיו
הם הנער. אודות על רצח מחשבות בקרבם הקינאה חוללה לפרא אדם. להפוך אדם היא עלולה ביותר. קשה מחלה היא קינאה הנער. את כך
עוד כל מוגן הוא יהיה כנגדו, כולו העולם אם יתייצב גם עבודתו? למען האלוהים עליו מגן באדם לפגוע יוכל מי להרגו. אולם כיצד תכננו

אותו. אלוהים חובקות המגוננות של ידיו
התגנבו גבוה, עץ של בצילו והנער נחו כשהקדוש בחשאי. מאחוריהם פסעה מחסידיו קבוצה הנער. הסמוך עם ביער לטייל נהג ראו גופל

ראו! בגופל האבן פגעה בנער, לפגוע במקום אולם הנער. ראש אל גדולה אבן השליך מהם ואחד האנשים אליהם
חי עמך אני בעיניו: "מורי, כשדמעות לגופל אמר בגללו, סובל חסדו ואיש מורהו את בראותו עוד. זאת לשאת יכול היה לא הנער הצעיר

לבקשתי." הענה בבקשה הזה. המקום את אם אעזוב יותר יהיה שטוב כעת נראה רבות. שנים חסותך תחת
תקבל אחד יום היחיד. ליורשי החלטתי למנותך היום לעזוב. יכול אינך היקר, "ילדי אמר: האלוהית. הוא התוכנית את ידע הקדוש אולם

מורשתי הרוחנית." את
מחמת בערותם. בהם שהתעללו אלה את מעשה מילה או במחשבה, יכו או ינקמו לא הרוחני לעולם בנתיב הפוסעים אלו כי ידוע הוא כלל

רודפיו, עם כשהתעמת משיניו אחת את ששבר הבנה, אויב ביותר יזכה שאויבו שהתפלל כדי מוחמד, הנביא של הנעלה האנושית הדוגמה
אוהבי עבור הדרך מאירות את דוגמאות אלו עושים." הם מה יודעים שאינם משום להם, מחל אמר: "אלי, בשעה שנצלב המשיח, ישוע או

ידע? ומהו אדם. בדמות המתגשם אינסופי ידע הינו האווטאר האלוהים.
ובזה  בקדוש רעים, המכונים ובאלו טובים אנשים בקרב השוכן הוא שאלוהים הידע הינו היחידי הממשי "הידע אומר: באבא  מהר

בעימות, להשתתף נאלצים וכשאתם לתגמול, לצפות מבלי מחייבות שהנסיבות כפי שווה באופן לכל לעזור ממך דורש זה ידע חוטא. המכונה
אפילו מעשה, או במחשבה, מילה אחד לפגוע באף ולא לכל; ברגשות אחווה חבריך את לנסות לשמח שינאה; עוינות או שמץ ללא לפעול

בך." שפגעו באלו לא
הדבר כשאור הרוחניות קורה מדוע ונביאים. קדושים אל התנהגותם הנלוזה מחומת אנשים נפגעו שבהם מעטים ישנם מקרים לא אולם

פועלים שסביבו מרכז מהווה  של הגשמית נוכחותו כי הסברים, כמה פי על היא, הבערות? הסיבה לחשכת רעה שום רוחש אינו
ורעים. ומעשים טובים למחשבות נמרץ באופן מגיבים והם רבה. בעוצמה (Sidhi Shaktis - כמלאכים שמכנים אלוהיים (מה כוחות

פי הגירוי על רעות או תוצאות טובות מחוללות רחמים, חסר באופן ורע לטוב במהירות מגיבות קדוש הסובבות סביב אלו יישויות אלוהיות
או האלוהים זעם גם עצמו. מכנים זאת הקדוש של ידיעתו ללא קרובות לעתים לאנשים נגרמות רעות, כאלו, טובות או התרחשויות שנוצר.

הקדושים." מפני לנפשך אולם השמר שתעיז, כפי עשה אישי) (הבלתי אלוהים "עם הסּופי אומר: הפתגם הקדושים. זעם
לרצוח את שניסה בתוצאותיו. האדם פשרות וחסר נוקשה הינו הקארמה שחוק וזה ברור, הינו אחד דבר אירועים כאלו, נפרש איך שלא

גופל ראו כי והאמינו האיש של הפתאומית הופתעו מפטירתו הכפריים מכן. החסידים לאחר קצר זמן שמת לפני קשות וסבל הנער חלה
להתפלל התחילו ושאר החסידים להם ימחל כי והתחננו השתטחו לפניו גופל ראו, אל פנו הנפטר קרובי כוונותיו הרעות. על אותו העניש

סתם הנני להחזירו לחיים? ממני מבקשים אתם "מדוע גופל ראו: להם בקשתם אמר את בשומעו המת. האיש את יקים לתחיה שהדבר בתקוה
לעשות יכול זה "יתכן ונער ראו: גופל הוסיף הנער, על בהצביעו ואז, כזה." דבר לעשות יכול אינני כזה. כח שום אין לי כמוכם. פשוט אדם

בנידון." משהו
גופת על אותו ופיזר ראו של גופל מרגליו אבק קמצוץ מלא בבטחון נטל ,ה אל פסע הונחה בפנימיותו, כאילו רגליו על קם הנער
נוכחו אלוהית, הם עוצמה של זה מעשה מכח היו המומים. הכפריים והתיישב! החסידים לחיים המת האיש שב דקות, לאחר כמה המת.

הכפריים לשנאו. הנער במקום להוקיר את הם חייבים ,ה של הנבחר וכתלמידו יוצאי דופן; היו גופל ראו הנער עם של יחסיו כי לדעת
ומרעיפים שניהם מהללים את כשאלפים כתפיים על באפיריון הנישא ראו יושבים וגופל כשהנער ארוכה הזאת בתהלוכה התחיה את חגגו

הכפר. ברחבי כשנישאו פרחים עליהם
האירוע בחיים. הדעת נתפסות על בלתי להתרחשויות מביאים הם האנושי, המין על חסדם את להרעיף כדי מני פשר. עמוקות ה דרכי

רמז לכך. מספק שתואר למעלה
בטבע אלו ולזכות חולשות להתגבר על מנת על קינאה וכולי. שינאה, חמדנות, כעס, בשרים, כמו תאוות חולשות האדם יש בני לכל

בזכות חסדם, שנרכש שרק משום למענם. ושירות לחיי אהבה את עצמנו ולהקדיש  אל לפנות עלינו האלוהי הצפון בכל,
הנשמה פעילות מחמת שהצטברו הרשומעו"ת17 מלפיתת עצמו לשחרר האדם יכול אנוכי, בלתי ושירות מעצמה הנובעת אהבה באמצעות

  שתלמידיו של הייתכן כך, אם האדם. חולשות לכל הסיבה והן ונשנות, חוזרות והיוולדויות אבולוציוניים האינדיבידואלית בחיי
כל מקור שהוא והתאחד עם אלוהים, החולשות כל על שהתגבר אדם הינו   מתלמידיו? ה אל אחד של בחיבתו יקנאו

הטוהר!

שנחקקים מוטבעים. (Sanskaras). רשמי עבר רשומעו"ת: רשמי עבר 17

התנהגותה. את ומתנים האינדיבידואלית הנשמה של מודע בתת



את ה הסובבים התלמידים האנושות הסובלת. אל בשפע ואהבתו חסדו את ה שדרכם מרעיף נתיבים מהוות חולשות התלמידים
וממריצים סיטואציות התלמידים בין מחלוקות ה מגרים שונות בהזדמנויות לגאול. ה בא אותו אנפין, בזעיר את העולם מייצגים

רותחת." "ריבה כאלו לסיטואציות באבא קראה מהר אווטאר של האמריקאיות אחת מתלמידותיו ,(Rano Gayley) גיילי ראנו כאלו.
ה ה וראויה למאכל. זכה תהיה שהריבה כדי ויש להסירם השטח פני על עולים המשקעים הרגע שבו מגיע ריבה, כשרותחת
התלמידים לתודעת המובאות פנימיות חולשות ה"משקעים" מייצגים כאן להסירם. להם ומסייעים האלו המשקעים את לתלמידיהם מראים
רוחנית דחיפה לתת ואפילו האנושית החברה של נרחבים על חלקים את חסדם להרעיף כדי כאלו סיטואציות מנצלים ה הסרתן. לפני

את הגביר שזה רק אלוהים. לא של השמימית בפני גבורתו להשתחוות כולו בהזדמנות הכפר זכה לעיל, באירוע שתואר עצמה. לבריאה
תלמידו של גדולתו מעורער את מוקדם ולבסס באופן בלתי רמז לתת כדי ה גם היווה אמצעי בידי אלא גופל ראו, הקדוש של יוקרתו

לשירותים. אפילו מקום, לכל בתהלוכה נלקח יום שיום משירדי", ה ה "סאי באבא, להיות שנועד הצעיר,
הוא אסף אחד יום אבל ברצינות. התייחס אליו לא איש אולם הקרבה. פטירתו אודות על הקדוש רמזים לפזר החל זה, אירוע מייד לאחר

קרא הוא אז בבהגוודגיטה. וקרא התפלל הוא היומית, הרחצה לאחר הסתיימה. שעבודתו משום ללכת שעתו הגיעה כי להם ואמר חסידיו את
ראו נתן גופל הנער בהוקרה. קיבל זה את עד הקרסוליים. המותניים סביב לבן הנכרך בד - שלמתו את לו רבה העניק ובאהבה לנער הצעיר
עמדתו את ראו העביר גופל לנער, שלמתו את כשנתן הפיזי. הקשר מגופו את במנוחה וניתק ארצה, שכב אחרונות לחסידיו, הוראות כמה

חולצה הצעיר הנער עשה ,ה לו מהבד שנתן משמעותה. את נכון אל הבין הצעיר והנער אל הנער; ועּולה הסמכות האחריות, על הרוחנית
שש עשרה. בן רק אז היה באבא" "סאי בשם מכנים אנו שאותו הנער, תמיד. לבש שאותם וכיסוי ראש

ביער. עבר פאטיל בשם צ'אנד אדם אחד יום הסמוך. ביער מה בבדידות זמן וחי שלוואדי את הנער עזב גופל ראו, של מותו לאחר מייד
ההמום האיש סוסים?" איבדת שני "האם ובי, הפאקיר הצעיר מיני אותו כשהתקרב אליו, שאל עץ. תחת הצעיר יושב הפאקיר את ראה הוא

ומצא פאטיל הלך צ'אנד שם." אותם "ותמצא הצעיר, הפאקיר לו הקרוב," אמר לנחל "פנה אותם." למצוא מסוגל אולם אינני כך, "אכן ענה
את ממלא הנער את ראה הוא הצעיר, לפאקיר להודות הנעימה. כשחזר צ'אנד פאטיל כדי להפתעתו הצעיר הקדוש שציין היכן בדיוק אותם

מקל הפאקיר הצעיר נעץ רגע באותו גפרורים. לו אין כי גילה אז אולם המקטרת, את עבורו להדליק רצה הוא בטבק. החרס שלו מקטרת
וקדוש". גדול "אדם הינו הצעיר הפאקיר כי פאטיל שיכנע את צ'אנד מעשה רב זה למקטרתו. אותה וקרב לוחשת גחלת חתיכת חשף באדמה.
שירדי, בשם לעיירה אליו הקדוש שיתלווה מהאיש ביקש פאטיל צ'אנד אותם. לשרת שנועדו אלוהיותם לבודדים את מגלים  

אליו. להתלוות הסכים הצעיר בן דודו. הפאקיר בחתונת להשתתף אמור היה הוא שבה
גדולה, עיירה היתה לא שירדי זמן באותו האלוהי. את כדי שיכיר לאדם רגיל גם הבחנה יכולת מאפשר הוא אלוהים. דרכי הן מסתוריות

החתונה עברה תהלוכת ביניהם. שנמצא המעלה האורח רם אודות היה להם על ביותר מושג קלוש האורחים. פני את להקביל יצא והכפר כולו
המילה הראשונה את בפעם קרא הצעיר, הוא הפאקיר את ההינדי המקדש כהן כשראה (Khandoba) שבשירדי. קנדובה המקדש של ליד

באבא". בשם "סאי נודע יודע, איננו איש האמיתי שמו שאת עשרה, שש בן צעיר פאקיר אותו הנער, יום, מאותו בברכו אותו. "סאי"
בין כשנדד בדרך. נדבות כשהוא מקבץ מהרשטרה, לנדוד ממקום למקום במדינת החל הוא רב. בשירדי זמן נשאר לא הצעיר הפאקיר

חולדאבאד. בשם הר על קטנה למערה נכנס באורנגאבאד, הוא (Ellora Caves) של אלורה המערות את המקיפים ההרים
היווה מאות שנה שבע במשך .(Zar Zari Zarbaksh) זאר זארי זארבקש בשם מוסלמי   של קברו נמצא הר זה למרגלות

(סאי הצעיר הפאקיר של ה היה זארבקש זארי זאר זה, בספר קודם שצוין כפי המוסלמית. לקהילה מבוקש לרגל עליה מקום הקבר
קודם. במהלך חיים באבא)

נקבעת דמות, לבש שהאווטאר לפני היצירה שהותווה בעולם כפי האווטארי, כל המחזור לגבי והתודעה החיים "התגלות אמר: באבא מהר
אדמות." עלי האווטאר חיי במשך והצורה החומר בעולמות ונחתמת

והתודעה? החיים התגלות משמעות מה
היו אולם לא ותודעה. חיים היו מאה שנה לפני לדוגמה, האדם. של בחייו החבויות לאפשרויות האינסופיות עירני להיות משמעותה היא

(אותה הממשות יוצא של פועל שהוא הנפשי, הגוף של בחובו צפון הידע כל כיום. לאדם שיש הטכנולוגית המדעי והיכולת הידע בנמצא
לב פרי יצירת שהיא הגלוי לגוף הנפשי שייכים והטכנולוגיה המדע אינסופיים. שמימי ואושר ידע והכוללת עוצמה, אלוהים) בני האדם מכנים

הנפש.
לא שהוא באדם, הרי תכונותיו האלוהיות יחשוף את לא שהאלוהים שעד מכך לב. בפנים כל הוא השוכן האלוהים אומרים כי אנחנו

נשמות על ידי שימוש בכל הזמנים בהן שנעשה ומודעות אנרגיה של מסויימות תכונות בהם. להשתמש יוכל להם, וגם לא להיות מודע יוכל
אפשרויות לגילוי התכנית אולם מהר באבא. התקופה, של האווטאר באמצעות האנושי המין נגישות עבור בימינו נעשו בודדות, מתקדמות

לפני ה, דורות רבים ה ידי על ה ב מאידך הותוו והצורני החומרני בעולם והמודעות אלו בחיים מחד, גדולות
ה בידי חמשת נתון והחומרי שעתידה הרוחני האדמה הזאת, עלי הצורני קיימים וגם העולם היצירה עולם גם לבש דמות. שהאווטאר

ה בני התקופה.
החברה של וצרכיה והחומריים, הרוחניים לתנאים בהתאם שנה ל-1400 700 בין הנמשכת זמן תקופת מהווה האווטארי המחזור כי ידוע

ניתן הבלתי הקיום אוקיאנוס ונצחי. אינסופי לחלוקה, ניתן שאינו  הריהו האלוהים אדם. בגוף אלוהים הינו האווטאר בכללה. האנושית
של פעולתו התקופה. ה ה של חמשת בידי לב ומושכת כל יפה ביותר אדם דמות להכיל נוצר כדי ונצחי זה, אינסופי לחלוקה,

כבר עוצבו בכללותו, האווטארי המחזור לגבי החיים והתודעה התגלות או חדש כזה, כיוון חדשה. לתקופה חדש כיוון לתת היא האווטאר
הספירה הריהו היצירה עולם הבריאה. גורל את ומדריכים המגינים ה ה ידי על אדמות עלי האווטאר התגלות לפני רבים דורות

המין האנושי לגאולת ועמל האלוהית התכנית את לפועל אדמות, הוא מוציא עלי האווטאר כשמתגלה .ה ה הרוחנית של
.ה ה את שוב מאציל כשהוא

מוחמד שניתן בידי שהדחף החדש עד עברו שנים נוספות מאות כשבע של מוחמד. האווטארית התרחשה התגלותו כ-1400 שנה לפני



להיגיון, חושים מחיי כמעבר לכנותו שאפשר מה של אנרגיה, תודעה ונרתמו לטון חדש של יותר גבוהה לרמה שנדחפו חיים - בכללם לחיים
במאה העשרים. האווטארית ההתגלות נקבעה שבו המקום למהרשטרה, האיסלאם דגל הגיע 1294 בשנת וכך כולה. את אדמתנו חבק -

הקדוש ניזמאּודין, שייח' מכן, לאחר מייד המקומי. השליט ָיאָדאב, ַרמָדאו את והביס אורנגאבאד שליד ֶדאוגירי את תקף חילג'י אללודין
האמונה עיקרי את להפיץ כדי הדקאן אל חסידים שבע מאות עם יחד זארבאקש זאר זארי אודין מונטאזאב את שלח מדלהי, המפורסם הסּופי

ידי על שהותוותה כפי הרוחנית את העבודה שביצע לאחר .1300 בשנת בחולדאבאד לדקאן והתישב הגיע זארבקש זארי זאר הסּופית.
קודם. חיים במהלך זארבקש זאר זארי של תלמידו ראו היה של הקדוש גופל תלמידו הצעיר .1309 בחולדאבאד בשנת מת הוא אודין, ניזאם

יגיע זה הזמן שחסד בא והנה כל הדורות. לאורך שליווה אותו חסד בחסדו, זכה אז הוא  את אנוכי בלתי אהבתו ושירות באמצעות
הרוחנית ההיראכיה בראש שעמד באבא, סאי ה ה באבא. כסאי הרוחני היקום של בגן ביותר היפה כפרח אותו ויפריח לבשלותו

הוא כי ראינו באבא. מהר כאווטאר אדמות, עלי להתהלך לו הצורה ולאפשר וחסר האינסופי וה ל הדמות את להעניק נועד בדורו,
של השלב את סאי באבא השיג זו וכאן במערה . של קברו על הצופה למערה נכנס והוא למורהו הקודם סמוך פנימי להיות באופן נמשך

לאכול כדי עזב אותה כלל ולא ,(Majzoob) מאג'זוב של כמה שנים במצב זו במערה שהה הוא ;(God Realization) האלוהיות הגשמת
של התנסות מודעת יש האינדיבידואלית שבו לנשמה של הגשמת האלוהיות מצב (Majzoobiyat) מהווה המאג'זוב של לשתות. המצב או
האדם יכול זה במצב שמסביב. מודעת לגופה ולעולם איננה שבאלוהות, אולם הנשמה ואושר עליון אינסופי אינסופי ידע עוצמה אינסופית,
שאיננו כיוון המהלך בשנתו). (אדם כסהרורי, עושה הוא זה את כל עירנות. אולם של במצב אדם עושה שאותו וכל דבר לאכול לדבר, לנוע,
אנשים לתועלת האלוהות של ובאושר האינסופיים בידע בעוצמה, מודע שימוש לעשות יכול אין הוא אותו, הסובבת ולבריאה לגופו מודע
במגע עמו, הבאים ואלו אלוהיים. כוחות של רוחנית קרינה מקור מהווה אדמות עלי הגשמית נוכחותו עצם אולם באשליות. אחרים החיים

רוחנית. מכך תועלת מפיקים ומשרתים אותו, אוהבים
הבשר כאילו זה היה אינסופי! אור היה בעל השלד אולם חי. לשלד הפך הצעיר הפאקיר והחסון של הבריא גופו הזה, השלב כדי תוך

תודעה היה אדם ללא הוא אולם מבוגר, אדם של גוף עתה לו היה לו. אבדה הארצית תודעתו אולם לאור! נהפכו של סאי באבא והעצמות
אולם אדם, הוא נהיה לאלוהים בדמות הארצי. העולם עם חוסר קשר במצב של אלוהיותו את הפך לאדם שהגשים בקיצור, הוא הגוף! של

שנים. מארבע למעלה במשך אותו, הסובב ומהעולם מגופו לחלוטין התעלם
דמעות את להסיר - האלוהי יעודו אחר למלא כדי הגשמית תודעתו את לעצמו להחזיר חייב היה הוא המערה; את לעזוב נאלץ באבא סאי
בת הרוחנית בפנורמה העולם. על הפיקוח את האלוהיות לידיו ולהעביר לעבודתו להכינו האווטאר, התגלות את להחיש הסובלת; האנושות
 חמישה בו שחברים המנהיג הגוף ראש להיות נועד באבא סאי שנה, מאות שבע לפני ה ה ידי על שהותוותה כפי זמננו
ההירארכיה את מנהיגים והם - האחרים, ארבעת את מהווים מהרג' ואופסני באבא, טאג'ודין מהרג', נאריאן באבאג'אן, האזראט - 

מכוח בבריאה. והיצורים האדם בני בכל עניני בכללותה, ושולטת הבריאה את גורל המגינה ומדריכה יישויות, אלפים שבעת בת הרוחנית
מנת על נדד מזרחה הוא בכח עליון, המערה. מונע עזב את חי, לשלד שהפך זמנו, סאי, מה ה בני אחד הטמירה של השפעתו

אג'נטה שבחבל אקלקוט בכפר רגילה. לתודעה אנושית באבא סאי שב זה, הינדי  של חסדו מכח אקלקוט. של הסוואמי את לפגוש
עשרים. אז בן היה אדמות. הוא החלה עלי האלוהית ועבודתו חי בגוף הפועל   ,באבא לסאי הצעיר כעת הפאקיר הפך ההררי,

אותם. הם רחוקות עזבו לעתים ה את מקומם, משבחרו הקבוע. מגוריו למקום צנוע זה הפך וכפר בה, לשירדי ונשאר סאי חזר
עונות השנה. צרכיו בכל עבות עץ בילה תחת לילותיו ואת מהכפריים, מרחק על שמר הוא כי בתחילה נאמר הסוף. עד נצמדים לאותו מקום

כשפנו מורת רוחו את הסתיר ולא נהג להתבודד סאי הצעיר הפאקיר נזקק. להם והטבק המזון לקבץ את נהג הוא מאוד. היו צנועים האישיים
מסג'יד לדוורקמאי המסגד שם את שינה סאי הכפר. למסגד סאי עבר העבות, העץ תחת בהתבודדות חודשים כמה שחי לאחר אנשים. אליו

אודות על שהוגה כל מי הרחמים. אם את בני אדם עבור מיליוני מהווה המקום גם כיום, הרחמים. אם מסגד - (Dwarkamai Masjid)
ההינדי מאלאספטי הכהן היה מהם אחד אנשים. שני בנאמנות לשרתו החלו כאן עליו. שרוי באבא סאי של המגן שחסדו דוורקמאי, הרי

כשנכנס המסגד. של ה"שילוש המקודש" הדעת בבדיחות אותם כינו הכפריים קוטה. טאטיה היה השני הכינוי "סאי". את בזמנו לו שהעניק
מדבקת מגיפה התישב שם, פרצה שסאי לאחר שנים כמה אדמה. עובדי ידי על בעיקר שאוכלס שקט כפר לשירדי, היא היתה הצעיר סאי

כדי ידם לאל כל שיש ניסו הממשל המחוזי פקידי באותם ימים. כלל נודעו לא הידועים כיום ההיגיינה והסניטציה מתו. מושגי רבים ואנשים
לפני שיעזור אליו התחננו סבלם את לפניו שתיארו באבא ולאחר אל סאי כמה אנשים פנו לבסוף הועיל. ללא אולם האנשים, יסורי על להקל

האדמה. פני שירדי יימחו מעל תושבי שכל
את הקמח, אסף קמח. לטחון והחל הרחמים אם קמח, חזר למסגד נטל אבן לטחינת סמוך, לבית פנה הוא הפאקיר. ללב סיפורם נגע

לרווחת כולם, שככה המגיפה. קצר, זמן ותוך ההוראה אחרי ברצון מילאה האשה הכפר. בגבולות לפזרו לה אותו לאחת הנשים והורה נתן
המגיפה. מאימת לחלוטין השתחררה ושירדי הבריאו החולים

האלוהים התגשמות , המהווה את כש האנושי המין על כאלה אסונות באים ומדוע האדם המחשבה כיצד בנפש ועולה צצה
סודות את חקר. מני ועמוקות נראות מסתוריות שהן הגם להתמודד עימן, ולא ניתן האלוהים דרכי לערער על אפשר אי בינינו! חי אדמות, עלי

להבין. מסוגלות לא גם נשמות מפותחות אדמות עלי האלוהים פעולת
על ידי וגם אישי באופן בלתי אלו מועברות העילאיים. אמיתות האמת כפוף לחוקי כל חוקיו עם "היקום בכללותו באבא: אומר מהר

אדם הפוגה. ללא הינה וממשלתה נכון, אל מושלת האמת אולם ביקום. אמת ממשלת אין כאילו נדמה השטחי לצופה הרוחנית. ההירארכיה
כקטנים, גדולים האירועים, בכל מצויה הפשרות חסרת האמת ממשלת כי שימצא הרי בהתרחשויות, וצלולה כוללת בראייה להתבונן המסוגל

חוק או אלוהי כמו חוק שונות בדרכים האמת את שלטון לתאר אפשר עליה. טעם לערער שאין קיימת עובדה כלליים, והריהי או אישיים
שהיא כפי המגבילה, הפרספקטיבה או הראייה זווית על פי האלוהית, חוק האהבה או והמסובב הסיבה חוק זהו הקארמה. חוק או הצדק

הרי השכל, ידי על הזה החוק שבו נתפס שלא יהיה האופן שמה היא החשובה של האינטלקט. אולם העובדה האופיינית העמדה ידי על ניתנת



הכלל." יוצאים מן לו בפניו ושאין לעמוד אפשר שאי שגגה ללא ביקום השולט עצמו, את המצדיק עילאי זהו כח עוררין. קיים ללא שהוא
המאוחדים ,ה הרוחנית. ההירארכיה תפקוד באמצעות ביטוי לידי באה ה ה של והמאורגנת המשותפת עבודתם

הנשמות .(mental world) הנפשי בעולם השוכנות האלוהיים לנשמות מתקדמות והדחף הרצון את מעבירים העליונה, האלוהות עם
subtle) האנרגטי בעולם השולטים הנפשי לאלו מהעולם אותו ומעבירות גבולות לה מהאמת שאין הנובע הדחף את המתקדמות קולטות
ושינויים שטפונות, געשיות, והתפרצויות אדמה רעידות כמו מרובים, טבע אסונות באמצעות הגשמי בעולם להתגלות עשוי זה .(world

ונפילתן, אימפריות עליית (כמו האדם בחיי בני ידי אסונות על גם להתגלות יכול הדחף הזה האוקיאנוסים. וקרקעיות האדמה במבנה
יש הגשמי למה שמתגלה לעינים בעולם הסיבות את האנושית). בהיסטוריה אחרים גדולים ואירועים מגיפות, לידות, מיתות, שואות מלחמות,

הנפשי. ואת מהעולם שמתקבלות בהנחיות לחפש יש האנרגטי בעולם שמתרחש למה הסיבות ואת האנרגטי. בעולם שמתרחש לחפש במה
באופן מודע המאוחדים ה ידי על לפועל היוצא האלוהי הרצון מאשר אחר כלא לראות אפשר הנפשי מהעולם הבאות המקור להנחיות

לקדם כדי האינסופיים ובהבנה בעוצמה שימוש עושים הם הפועל. אל האלוהית התכנית להוצאת במישרין ה אחראים מכך אלוהים. עם
האווטאריות. התקופות במשך יתר ובתיאום יותר עוברת להילוך גבוה ועבודתם העולמות. שלושת בכל הזאת התכנית את

אל לבוא נהגו ומהכפרים הסמוכים משירדי וחולים נכים ותרופות. הודיים מרפא עשבי אודות על ידע באבא היה סאי הצעיר לפאקיר
השמיעו. אותה הדתית למוסיקה והאזין הללו מוכי הגורל ישב עם הוא מכן לאחר מרפא. בעשבי בהם שטיפל הפאקיר

סבלותינו מהווים אלוהים. אותנו אל אל האדם. משום שהכאב והייסורים מקרבים של אלוהים לחסדו הינם אות ונפשיים ייסורים פיזיים
עלי מודע באופן הפועל אלוהים ה הינם ה .ה ה באמצעות מורעפת עלינו האלוהים החמלה שדרכם ערוצים

אדמות.
יוצאי הינם בני האדם ה כל רוב האנשים. את אליו ריתק שבעיניו האור עינים זוהרות. היו כי לסאי באבא לומר נהג באבא מהר

בעוצמה זוהרות היו זה  של עיניו עיניו. אלה שהיו הרי אדם, לכל מעבר אותו שרומם היכר גופני סימן איזה היה אם דופן.
קורא שהוא היה חש היה האדם לזמן רב. מבט אליהן להישיר מסוגל היה לא אדם ששום כזאת כליות בצורה חודר היה כך ומבטו כל רבה
להשתכח זה היה מבט יכול לא מישהו, על נפל אלו עינים ומבט והיה הזה. החודר מהמבט נעלם לא דבר בריאתה; נשמתו מזמן סיפור את
(Qutub)   אלוהים. כאל בהערצה לו להשתחוות היה לעשות שיכלו מה כל ובעיניו, בפניו חזו שהאנשים לאחר לעולם. ממנו

רוחנית משמעות בעלת היתה באבא סאי של ותנועה כל פעולה כי נאמר רוחנית רבה. משמעות יש שלו פעולה ולכל הבריאה, מרכז הינו
דלת בכל בשירדי, שונים בתים בחמישה לחם מבקש היה הוא כלל בדרך מזונו; את לקב. באבא סאי יצא יום בכל מספרי. באופן שהתבטאה

חמשת את סימלו מזון, לביקור היומי לבקשת קבע הוא שאותם הבתים חמשת פיתה". לי תני "אמא, לי לחם," או תני "אמא, קורא: היה הוא
חומרית. רוחנית ולרווחה לגאולה כולו מתחנן היקום דלתותיהם ושלפני וזמן זמן זו בכל אדמה בנוכחותם ה, המכבדים ה

להעביר נהג שלו המתרגם) - באופיום מלאה (כנראה החימר מקטרת ואת מאוד, כבד מעשן היה הוא מוזרויות. כמה היו באבא לסאי
בכל את מימיו להטיל כדי באבא סאי עוצר היה קרובות לעתים לעיל, כמצוין מזונו, את מקבץ שהיה בזמן סביבו. חסידיו שהתקבצו בין

שבע מינו איבר תמיד את שסיים, ניער ולאחר מימיו, את להטיל כדי גלימתו את מרים היה הוא או בסביבה. להתחשב באנשים מבלי מקום,
שליטתו תחת נמצאו הרוחניים התודעה רבדי במשמעות ששבעת הדבר יובן אם זה מצידו מוזר למעשה סימלית רוחנית משמעות יש פעמים.

כזאת. גסה בצורה מתנהג אותו קדוש כשראו ולא משוגע הוא מהכפריים כי כמה סברו בתחילה ומצוותו.
כשהתברר מכן לאחר הסמוך. הג'ונגל ליד פתוח למעשה שדה שהיה השימוש, שעות בבית לבלות נהג הוא צרכיו, את לעשות צריך כשהיה

באבא סאי נלקח הנקוב בזמן וצהלה. לחגיגה הפך השימוש בבית היומי הביקור אליו, נמשכו מעריצים והמוני כקדוש מעמדו נכון אל
.(lendi) .ֶלְנַדי בשם זה טקס כינה באבא סאי צרכיו. את יעשה בו למקום מנגנת, הכפר כשתזמורת עם חסידיו, בתהלוכה

הרווחה השולטים ומדריכים את  " באבא. סאי של זה לכאורה תמוה לשיגיון עיניים מאיר נתן הסבר מהר באבא אווטאר
לפי רוחנית סמכות ובעלי בעולם שונים במקומות המפוזרים סוכניהם באמצעות כלל בדרך זאת עושים היקום, של והחומרית הרוחנית

לפועל; מוציאים שהם ההנחיות והציוויים למקור מודעים ואינם כמעט הגבוהות ברמות אלה הממוקמים מסוכנים חלק הרוחני. מעמדם
אוטומאטית מוציאים לפועל הם אותם והציוויים, למקור ההנחיות מודעים כלל אינם הנמוכות ברמות הסוכנים הממוקמים רוב אולם

שהם בזמן ישיר באופן היקום את ומדריכים מערך הקדושים על כל באבא, מוותרים לגמרי סאי כמו ,  מאליו. מובן באופן
המתפתחת הבריאה של והשלבים הצורות כל מספרי את בכך, לקבוע ולחשב באופן כשם עסוקים יכולים, ה מעיהם. בהורקת עסוקים

בפרוטרוט".
לסאי בתחילה אדישים הכפריים בשירדי היו האלוהי. את להכיר ניתן שבאמצעותו היחידי האמצעי נסים מהווים את מעשי ההמונים, לגבי

למנורות השמן לספק את הכפריים שנהגו אחת הרוחנית. פעם לגדולתו ביחס ספק פיזרו כל ניסי בעלי אופי מקרים אחדים אולם באבא.
הסופית האימרה אושש את הלילה, ובכך לבעור כל להן ואיפשר במים המנורות את באבא מילא סאי באותו לילה לעשות כן. סרבו המסגד,

לאחר נכון. אל באבא סאי הוא רמז מי לכפריים סיפק זה מקרה לעולם. יכבה לא הקדושים אור במלוא עצמתן, העולם רוחות ינשבו אם שגם
אחר הוראותיו. למלא היו דרוכים הם מכן

היכן מישהו למסגד הלך אחת פעם ביותר. נדיר הינו "גוז" שטבעו מורה של כזה סוג .(ghouse) "גוז" היה באבא סאי הרוחני של טבעו
ובפינה בפינה אחרת רגליו ידי ה וזרועותיו, נמצאו אחת בפינה הרצפה! על של ה מפוזרים גופו איברי ישן ומצא את באבא שסאי

נרצח הפאקיר כי הכפר חשב להודיע למשטרת הוא חרדה התמלא בתדהמה, מלא העלוב נפרדו מהגוף! האיש האיברים כל ראשו! אחרת
עליו לעשות. מה לדעת מבלי לביתו הוא שב וכך בפשע אותו להאשים עלולה המשטרה חשש כי הוא אולם לחלקים. גופתו בותרה -

מחסידיו; הרצאה לכמה ונותן וקיים חי באבא את סאי הוא גילה המסגד. לתדהמתו הרבה אל חרדה מלא הנבוך שב האיש בבוקר למחרת
לעתים, הפאקיר. של זו נדירה תכונה אודות על מושג היה לא לאותו אדם בלהות. חלום אלא היה לא הקודם בלילה שראה שמה סבר האיש

מסתיים, שבים זה מיוחד הפיזי נפרדים. כששלב עבודה ה"גוז" וחלקים מגופם נכנסים אנשים מושלמים למצב הפנימית, לצרכי עבודתם
(גופנית). ארצית לתודעה שבים כשהם אוטומאטית גופם חלקי ונצמדים



זאת ליחס שאפשר הרי הראשונה, העולם מלחמת על אחראי היה והוא מאחר כזאת. מיוחדת תכונה בעל היה באבא סאי כי לדעת מעניין
בשדות הקרב. התפזרו שאבריהן המרוסקות לגופות האדם

באבא סאי נכנס לילה שבכל היה נראה לבדו. תמיד ישן הפאקיר גופו. את חילק באבא סאי כיצד שראה אחר אדם על נוסף סיפור ידוע
לנוח פרש באבא פעם, כשסאי שום סולם. אליה הוביל לא אולם מהרצפה, מטרים כשני של בגובה על מיטה ישן כי הוא נאמר ה"גוז". למצב
זרועות, רגלים ללא ראה גוף הוא הרבה לחרדתו אולם באבא למטתו. מרחף סאי כיצד לראות מנת על החלון בשקט אל האיש בחדרו, התגנב

חייו. לכל ימי חרטה כמקור לו ועיוורונו שימש מייד, האיש התעוור וראש!
רוחני מצב מכך זה שמשתמע מה על פי הסּופים רוחניים. באנשים הנצפית רוחנית נדיר של אכסטזה מצב הינו ה"גוז" הידוע מצב כפי

כן כמו לעיל. כאמור ממש מהגוף הפיזי להפרד לאיברים שזה גורם עד כל כך וחזק עז הינו פן האהבה האלוהי שבו (Ghousiyat) מסויים
זה "גוז" מאפיין הזאת. דבר מההתנסות של בסופו מתנתקים הם רב; לזמן כזאת רוחנית אכסטזה במצב של נשארים אינם קדושים כי נאמר

האלוהים18. שיכורי - מהמאסטים באחדים כן גם קיים
לצחוק ואפילו חסידיו עם להתבדח נהג הוא מלא הומור. אדם היה שסאי באבא הרי המוזרה, וההתנהגות הסגפני האופי אף על

כינה באבא כשסאי אומר. היה אביון", אני גם אביון, הינו "מאחר ואלוהים "פאקיר". או "אביון" אלוהים את לכנות נהג הוא מחולשותיהם.
תודעה נעדרת שבו האלוהי עם המצב ארצי יחד רכוש כל להעדר מתייחס שהדבר הרי ואת אלוהים פאקיר, אלוהים של הפאקיר עצמו את

את להעניק מסוגל איננו זה אלוהים במצב כמו כן אלוהים; הוא יודע כי איננו משום שאלוהים הינו אביון אלוהים זה במצב אינסופית.
.ה ה של עושרו שהיא ה ה

בכוח ונתן לו ממנו אותה הסיר עד שאחד מתלמידיו כל כך, עד שהיא התבלתה והתסמרטטה כותונת אותה את ולבש סאי באבא המשיך
שנעשתה זאת אותה כותונת היתה בסבלנות. אותה ומתקן חוט ומחט קרובות עם לעתים יושב היה באבא סאי גם אחרי זה ללבוש. חדשה

הוא לחלוטין, משנפרמה המורה. לבסוף, מתנת של הרבה את חשיבותה הרוחנית מציינת והיא ראו גופל על ידי בנעוריו לו שניתנה מהגלימה
לראשו. חבש אותו טורבן, ראש, מטפחת מעין ממנה ועשה יחדיו השאריות את ארג

איש על אסר מעולם לא הוא הקבוצות. משתי חסידים לו והיו איסלמיים, עם יחד הינדים מאפיינים הדופן יוצאת מיזג באישיותו באבא סאי
היה הוא נדירות לעתים לרצונם. בניגוד וזה שונים, מזון סוגי צמחוניותם ועל על לוותר ברהמינים כהנים על ציווה ולפעמים בשר מלאכול

הנוכחים. בין אותו ומחלק בעצמו בשר מבשל
רק שמועות. על מבוססים שהינם או מעומעמים שהם או ,  הרוחני, הנתיב דת, אלוהים, אודות על המקובלים המושגים

דת ורוחניות. אלוהים, בשם ומתרגלים מפיצים מה שהאנשים כל של לדעת באפסיות נוכח הוא אמיתי,   עם נפגש ממש כשאדם
חלוקה, אינסופי בר שאיננו אלוהים, אהבת זה בעולם הדתות כל של יסודן אינסופית. אהבה שהוא אלוהים, אהבת דת אחת, רק דת קיימת
על אלא לבושו, לא באופן האדם, שותה או שאוכל מה על מבוסס איננו הנשמה טוהר אחד. ובכל דבר בכל לב, ומשכנו בכל הקיים ונצחי,
של רגע בכל ולחיות להתנסות באהבת אלוהים חייבים לב. בכל האמיתי השוכן למען אלוהים האהוב, אהבה חיי האדם מנהיג שבה הדרך
נמנע כשהאדם אולם וכיוצא בזה. מין לעסוק בחיי או יין לשתות בשר או לאכול צריכים בני האדם שכל נכון אין זה לחברינו. התיחסותנו

משתמשים כאלה של האדם. במקרים הרוחנית התפתחותו בפני למכשול נהפך שהדבר הרי זאת כמעלה מוצהרת, ומחשיב מאלו מאחד
כניתוח למחיקת האגו. ה בריפוי בהלם

האלוהי, חסדם את להאציל מואילים שהם אימת כל ומי יותר, פחות הלם, מי של בטקטיקות משתמשים ,ה ה כל כמעט
ביותר ובחכמה, עדינה בצורה ,ה מנסים חסדם, למקבלי נפשיות או גופניות כאלו, מהלומות נותנים כשהם לחסידיהם. או רוחני, חומרי

האגו להחלשת ישיר ביחס רוחני, הינה  אל הפונה הרוחני הנתיב שוחר לטובת המצטברת התועלת הרוחנית שלהם. האגו את להחליש
אותם את בדיוק לעשות מהם כשביקשו לשוחרים רוחניות  העניקו כיצד לתאר הבאים רבים למקרים נרחב תיעוד קיים להכחדתו. או
להביא הידוע, המוסלמי הקדוש ,(Maulana Rumi) רומי ממולנה ביקש שמס א-טבריז טבעם. מעצם התנגדות בקרבם המעוררים דברים
אודין ניזם נתן כך לכך. שאיפתם מכוח רק יין להם שיספקו כוחות שיקבלו בתקווה להתפלל מועדים שיכורים שיכנע מבגדד וג'ונייד יין, לו

קאלנדאר שאח גוסאלי כמתועבת; ליוגי דת שנראתה להתאסלם, ממנו כשביקש בנתיב הרוחני שנתקע מדלהי הינדי ליוגי דחיפה מדלהי
ידי על רוחניות האצלת של זו מיוחדת גישה מוחמד. הנביא לו את חיזיון שהעניק לפני לחלוטין מתפילותיו לחדול מוסלמי חסיד על ציווה

כשאמר: (Hafiz) חפיז הפרסי המשורר בידי יפה מתוארת קדושים, כמה
ביין לטבול תהסס אל
תפילותיך; שטיח את

לשווא; המורה אינן מצוות
מוקשיו. כל על נהיר לו הרוחני הנתיב

משליך היה הוא קרובות של אבנים שלעתים ערימות היו תמיד לצדו סאי באבא. אצל היתה שכיחה במיוחד הלם של לטקטיקה זו נטייה
רצונו היו שביעות ואי רוגזו של כזאת ברורה בפחד מהתגלות התמלאו שלא אכן, אלו ברכתו. את לקבל שבאו אנשים לעומת אותן במתכוון

מזל. ברי
היתה תמיד סביבו האווירה אולם גמור. היה סגפן חייו האישי באורח היה לבבי. וזוהרות. מטבעו עזות תמיד היו באבא סאי עיניו של

כשלונותיו מחמת בזעת ומתמלא (jalali) להבה לאש נהפך היה הוא לעתים אולם וסובלני. נוח היה מזגו חיים. ומלאת עליזה רשמית, בלתי
ונהג באבא עם סאי בשירדי שנים חי כמה הנמר נמר. - לעצמו שאימץ המחמד בחית ביטוי בא לידי באבא סאי של צד האש זהו. מאן של

mast האלוהים. אהבת אש עם העולם הפיזי מחמת קשר כל שאיבד אדם מאסט: 18



בקבר. באבא סאי אותו קבר כשמת הנמר, בחתול. או בכלב מחזיק רגיל שאדם כמו שלו, השעשועים היה חית הנמר בטיוליו. אליו להתלוות
נקב וגם וארנקיהם, כיסיהם את לרוקן מהם כסף. הוא דרש מהם לתבוע באבא, הוא נהג סאי של ברכתו את לקבל כדי אנשים כשבאו

Guru) כמתת כסף ל דרש זה את בחזרה. הנסיעה עבור דמי אפילו השאיר כסף לא אחדים במקרים החזיק; המדויק שכל אחד בסכום
מהדרכים אחת היתה כספית זו תביעה הכסף לאביונים ולנצרכים. צורת לחלק את הוא נהג כסף עימו. שום הותיר הוא לא אולם .(dakshina

הרעות. רשומעותיה"ם אליו את משך הוא שבאמצעותן
חותמן של או בהצטברות ברשומעו"ת משום שתודעתם אפופה הארת עצמיותם האלוהית, את חסרים "בני האדם אמר: מהר באבא
  של לידע מגיע הוא אולם אין תודעה. בקרבם ליצור הצליח האבולוציה החלה מודע שממנה להיות הרצון העבר. התנסויות

לחוות מנת על במקום להשתמש בה הרשומעו"ת את לחוות כדי בתודעה לשימוש נדחפת משום שהנשמה האינדיבידואלית ,(Oversoul)
מקומו את למצוא המנסה סופי גוף היותה באשליית להכבל לנשמה גורם ברשומעו"ת ההתנסות (אלוהים).  כ האמיתי טבעה את

ובני אדם. דברים בעולם של
הנשמה שהפכה כך האוקיאנוס, בסיסי עם באופן זהה שכל טיפה באוקיאנוס כשם באוקיאנוס. משולות לטיפות הנשמות האינדיבידואליות

שבגללה הרשומעו"ת מעטפת אולם . מ למעשה נפרדת ואיננה   עדיין הינה (bhas) האשליה מחמת לאינדיבידואלית
מנת על הדואלי. העולם או (Maya) עולם כוחות הדמיון בתוך אותה להארה עצמית ולופתת להגיע מבעדה מונעת התודעה, מצועפת

כליל". ושהרשומעו"ת תמחינה תשמר שהתודעה הדבר שהכרחי הרי עולם, נשמת עם את זהותה תכיר שהנשמה
יוגהיוגה" "רשומעו"ת שמכונה ממה נובעת להם שיש המחללה אוניברסאלית. מחללה להם יש רשומעו"ת. אין ה ל

,ה ה חמשת אל נצמדות הרשומעו"ת טוהר. אינספור אוקיאנוס של הינם ה ה .(Yogayoga sanskaras
בדרך כרשומעו"ת רוחניות. היקום רחבי בכל נפוצות הריהן הרשומעו"ת כשמטוהרות האלוהית. אהבתם באש או נכחדות מטוהרות והן
אם רוחנית. השראה של כרשומעו"ת אותן ומפיצים שבים והם ולטיהורן, העולם רשומעו"ת לצבירת כמרכזים משמשים ה גופי זו

האנרגטיים הנפשיים, בעולמות רשומעתיי"ם דחפים הקוסמי של מהשטף נמחו נעלמו או שהן הרי רשומעו"ת, ה ה מכחידים
והגשמיים.

שמן איש היה הוא הגדול". "באבא באבא" שמשמעותו "בארה לצידו, כונה ישוב שהיה תמיד באבא סאי של המקורבים מהתלמידים אחד
סאי באבא ושוב אוכל ואוכל. ואוכל, אוכל היה והאיש כדי שיקנה לעצמו אוכל, רופיות מאה יום כל לו לתת סאי באבא נהג ואדיר ממדים.

המעדנים. ממיטב אוכל היה באבא שבארה בשעה קיבץ, בה אותם הוא ובצל ירוק לחם של שתיים או פרוסה רק אוכל היה עצמו
מקיבוץ התפרנס עצמו שהוא בשעה גדולה, בה כך מזון כל כמות עבור גדול סכוך כסף יקבל שתלמיד זה באבא סאי כך כל הקפיד מדוע
של והרשומעו"ת ברכתו, את לבקש כשבאו באבא לסאי כספם אלו שנתנו את כל של לרשומעו"ת19 כמחסן שימש הזה הענק האיש נדבות?

במותו. (Mukti) ל הגיע באבא כשבארה כליל נמחו אלו אנשים
אומר: אותו שומעים היו אנשים הרוחנית. התקדמותם למען בברכתו לזכות בחלקם שנפל אנשים מאותם רק כסף לבקש נהג באבא סאי

לא אחר היה דיבר הוא שעליו ה עשרה ממה שנתנו לי". לתת להם פי מצביע. תמורת זאת עלי ה שעליהם מאלו רק "אני מבקש
"אלוהים הוא היה עונה: באבא שסאי הרי חמרית, בתועלת לזכות כדי אליו פונה היה מישהו אם אולם בכבודו ובעצמו! מאשר אלוהים

שנותן".
של תמימות לעיניו. היו גלויים המין כשאברי גם בת, או בן הינו התינוק אם בתמימות אותם כששאל מביך הורים היה הוא קרובות לעתים

חכמה. הינה   של תמימות בערות. הינה ילד
יהיה בסדר. הכל לגוף אם אשוב ימים. גופי שלושה "שמור על ואמר לתלמידו מלספטי: חזק מהתקף אסתמה באבא סאי ב1886- סבל

,(samadhi) עמוקה של תרדמה למצב ונכנס עיניו את סאי באבא עצם אז על הקבר". דגלים שני ונעץ אותו לחיים, קבור יחזור גופי לא אם
לילות. ושלושה ימים שלושה חיים חסר נותר וגופו לחלוטין פסקו שלו והדופק נשימתו כמת. ונראה

התלמיד אולם טקסי האשכבה, את לו לערוך חפצו הם מת.  היה כי בדעתם שעלה מה וכל מצער היו המומים ה מחסידי כמה
נפקחו שחזה זאת סאי באבא, כפי בדיוק ושתים שעות, שבעים לאחר בחיקו. באבא של סאי גופו את כשחבק מלספטי מנע זאת מהם הנאמן

כזאת. עמוקה לשינה נכנס מדוע או זה במצב ביצע כשהיה שרוי אותה על אודות העבודה דיבר לא הוא אולם לגופו, כשחזר אט אט עיניו
נשלח חוקר באבא. מסאי האבנים את קיבל הוא כי השוטרים בפני טען הגנב יקרות. באבנים מלאה שקית ובידו גנב המשטרה תפסה פעם

באריכות. חקר את הפאקיר והוא לבדוק את העניין כדי לשירדי
:ה כדי תשאול תוך את הדוח מילא השוטר

הוא ברר. "מהו שמך?"
באבא". סאי אותי בשם מכנים "הם

אביך?" שם "מהו
כן סאי באבא". "גם

שלך?" הגורו שם "מה
"ֶוונקּושה!"20

דתך?" או אמונתך "מהי
"קאביר".21

משתייך?" הינך כת "לאיזו

המתרגם) (הערת מאדם לאדם כסף וכך עוברות נצמדות באמצעות רשומעו"ת 19

Venkusha                                                      של אחד המורים של סאי באבא שמו 20

Kabir הודו.  ומשורר מצפון מושלם קאביר: (1440-1518), מורה 21



יכול!" הכל "אלוהים
אתה?" כמה "בן

שנים". אלפי "מאות
האמת?" זאת אומר שהנך מה כי משפט בבית תשבע "האם

האמת". "אני
הנאשם?" את מכיר אתה "האם

הכל". יודע אני אותו… מכיר אני "כן,
זה נכון?" האם עימך. שהה וכי מחסידיך אחד שהוא "הנאשם טוען

עימי… כולם שלי". כולם "אכן,
טוען?" שהוא כפי טובות אבנים כמה לנאשם נתת "האם

ולמי?" מה מיהו הנותן דבר אותן…  נתתי לו "אכן,
אותן?" קיבלת כיצד האבנים, את לנאשם נתת "אם

ניתן לי". שלי…  הכל הוא "הכל
נסגר. והתיק הגנב האישומים כנגד מכך בוטלו כתוצאה נדהם. השוטר

סאי ,1910 ב- אחד עימו. יום הקשורים אלו רואה את כל   . במסגד הבוערת קודש על אש לשמור נהג באבא סאי
אולם את ידו החוצה, אליו ומשך מיהר מחסידיו אחד האש. לתוך ידו את ה דחף לאש, עץ להוסיף ליד האש ופתאום, במקום ישב באבא

התנור אשתו ליד עבדה רגע באותו הרחק מכאן. לא קדר, הוא מחסידי "אחד באבא: סאי כן, הסביר עשה מדוע כשנשאל נכוותה קשות. היד
היתה מתה". הקטנה זאת הילדה עושה הייתי לולא האש. לתוך בטעות נפלה ובתה קמה לה, קורא בעלה כששמעה את ברכיה. כשבתה על
הינדי קדוש לכבוד זה חדש בניית מקדש ראו. באמצעות גופל מורהו לזכר ליד המסגד מקדש סאי באבא בנה בשירדי, שנים כמה לאחר

חברה וחנך תהליך שבאמצעותו "רחמן", או "רמה" אותו מכנים אלוהים, בין אם של אחדותו את באבא סאי מוסלמי עתיק, הפגין מסגד ליד
אדמות. עלי להיווסד תוכל אמיתית חפשית

חסידיו ידי על הקדוש ולקריאת הפסוקים מהקוראן במסגד, ופוג'ה ארטי כמו הטקסים ההינדים המסורתיים את לערוך נהג באבא סאי
משום  מיוחד במינו, היה באבא סאי ההינדים. חסידיו ידי על והראמיאנה הגיטה קריאת עם יחד ההינדי הוא האזין במקדש המוסלמים
בין שום הבדל משמעותי כי אין מציינת הדתות שתי עם ועבודתו יחדיו, ואיסלאמיים הינדים רוחניים של מאפיינים מיזוג בלתי רגיל שהיווה

אחת. הינה הנערצת האלוהית שהיישות משום השתים,
ששני מוריו היו הינדי משום עם שניהם, כרוך היה הרוחני חינוכו כי ברור אולם מוסלמי, או באבא כהינדי סאי נולד לא ידע לקבוע אם איש

של והפסטיבלים החגים את חגג הוא ההינדית. הכת אות נצבעו על מצחו אולם כמוסלמי, התלבש הוא דופן: יוצא היה באבא סאי ומוסלמי.
בכתבי הקודש ההינדים. המידה היה בקיא באותה אולם המוסלמים, של לשמחתם הוא ציטט מהקוראן רוח. הדתות באותה התרוממות שתי
גם כך אל הים, פונים הנהרות שכל שונים. כשם היסטוריים ותחת נתונים גיאוגרפיים נובעות במקומות הן שונים. דומות לנהרות הדתות
הבחנות בין שום אין , כ אלוהיותו, את שהגשים האהבה. עבור אדם אוקיאנוס ויחיד, אחד אלוהים אותו היא הדתות מטרת כל

לו. כל הדתות שייכות לדת מסויימת. להשתייך יכול הוא אין אדם. אלוהים בדמות  הינו  הדתות.
אנשים אודות על באבא סאי העיר חומרית. פעם תועלת מהם בכוונה לקבל רבים באבא. סביב סאי השנים במשך התקבצו אנשים אלפי

אני קילומטרים ממני, מאות נמצאים אם הם אפילו מרצונם. באים הם אין אלי; ומביאם המבקש אחריהם זה הוא "אני את ברכתו: המבקשים
נקשרו לרגליהן". דרור שמיתרים היו צפורי כאילו אותם אלי מושך

לכם. מורי לתת חפץ שאני מה לרצות כדי שתתחילו שאתם חפצים מה את נותן לכם לחסידיו: "אני ושונה חוזר היה הוא לעתים קרובות
עגלה עם בא אינו מכם איש פתוח. אולם בחכמה. אוצרי ממני מבקש איננו מכם איש בתחינה; אולם הבאים אלי אלה לכל בשפע לתת לי אמר

במעמסה". חפץ לשאת אינו מכם איש אולם בצדק, מה שמגיע לכם וקחו עמוק חפרו האמיתי. את האוצר להעמיס כדי
האחד". האלוהים הוא אני תשוב. לא הזאת ההזדמנות אלי, שבא מי לכל אומר "אני

שבמחוז סאטנה Kashinath), שנולד בכפר Govind Shastri) גובינד שסטרי קאשינת באבא היה את האוצר מסאי לרשת שנועד האדם
את הכירה נפשו לא אולם בשירדי, שישב הזקן הפאקיר אחר נמשך לבו הזה. העולם בחיי מאס הוא מילדותו במדינת מהרשטרה. נאסיק

חדשים ּבוְֹרֵגד הר מצוק שעל במערה קאשינת התבודד עשרים בגיל כברהמין. שרחש עקשניות קדומות דעות מחמת אליו, אותו שמשך האדם
אותו ממצב המדריך אותו, כשעורר באבא סאי של המגוננת בנוכחותו התנסה שהוא הראשונה הפעם זו או משקה. היתה מאכל אחדים ללא

גשמי כבדים והמטירו עננים שיצרו אותו, המשרתים את הכוחות באבא שלח סאי למים, קאשינת כשצמא כשנה. למשך שאליו נכנס הסמאדהי
על לשונו וטפטפו בעדינות בשפתיו נגעו ממש המים לצידו. לשלולית ולהתקבץ למערה לזרום החיים מעניקי ואפשרו למים על ההר זעף

חמים. מים לשתות לו ויעץ הזקן הפאקיר לפניו התגלה חמורות, נשימה מבעיות כשסבל מכן, לאחר שלד. כמו שם כששכב
שה עם העולם, לאחר הקארמה את קשרי בנסיון לנתק מאבק של שנים קאשינת לשירדי, לאחר סוף הגיע סוף  27.6.1911 ב-

ואכל הארטי בטקס השתתף סאי באבא, של קיבל את ברכתו הוא הקדומות. מחה את דעותיו (Narayan Maharaj) מהרג' נאריאן ה
שתשאר כאן, לך "מוטב באבא והשיב: סאי גיחך לעזוב, רשותו את וביקש הזקן לפאקיר קאשינת בערב, כשפנה החסידים. שאר צהרים עם
חפץ הנך באבא: "אם סאי אזי אמר בה. לטפל שעליו עבודה חשובה לו ענה שיש קאשינת לעזוב?" כך ממהר כל הנך עימי. מדוע השאר -

שמונה ימים". לאחר לך, אולם חזור שמתאפשר לעזוב, הרי
הדבר". יתאפשר ולא "יתכן קאשינת, שמונה ימים", ענה לאחר אחזור כי להבטיח אוכל "לא

לעשות". אוכל מה "אראה באבא: סאי לו ענה
היתה משום שראייתו אלוהים, בכל חיפושיו אחר שצפה בו האדם את זיהה של הפאקיר. קאשינת לא בהסכמתו את שירדי עזב קאשינת



קדומות. דעות שכבה דקה של מחמת מצועפת
היית "האם ברהמצ'רי: שאל כשנפגשו, אולם הוא הכיר. אותו הינדי, גורו ברהמצ'רי מהרג', את לפגוש כדי לקופרגאון המשיך קאשינת

בשירדי?"
ברכתו". את לי באבא נתן סאי לאחרונה, שם הייתי וענה: "אכן, קאשינת נדהם
במהרה!" לך לשוב מוטב לא הושגה. "אולם מטרתך ענה בתקיפות, ברהמצ'רי

ברהמצ'רי את יום ביקר וכל במקדש הינדי בקופרגאון, שהה הוא המקום. את אהב לשירדי כיוון שלא לשוב רצה הוא לא ֵמֵאן, קאשינת
לסוס בכרכרה רתומה מבקרים כמה הגיעו באבא, אל סאי שישוב חשוב כי את קאשינת לשכנע ניסה כשברהמצ'רי ימים אחרי כמה מהרג'.
ילווה כי התעקשו הם לו, ידועה והדרך שם לאחרונה קאשינת היה כי בדרכם לשירדי וכשגילו היו האלו האנשים הגורו. עם להתייעץ כדי

שירדי. אותם לכפר להדריך נאלץ קאשינת בניגוד לרצונו, אותם.
אותך שראיתי מאז חלפו "קאשינת, כמה ימים באבא: סאי חקר ברכות, חילופי ולאחר קאשינת, לראות שוב את מאוד שמח הזקן הפאקיר

לאחרונה?"
ימים". "שמונה והשיב: קאשינת הרהר לרגע

ימים?" שמונה אחרי לחזור תוכל לא כי שאמרת זוכר אתה "האם באבא: סאי אמר
מבינתי". נפלאות דרכיך סאי. צודק, "אתה העתיד, אמר קאשינת: את לראות הפאקיר של ביכולתו לדעת כשנוכח

ברכת ולקבל את הארטי בטקס יום יום להשתתף שיוכל כדי בשירדי לצידו להישאר והחליט באבא סאי את סוף סוף זיהה קאשינת כעת
.ה

מהרג' אופסני
זה הוא ה ב. . קשה לזהות הרוחנית מהבחינה מתקדמות לנשמות גם דברים: א. מתאר שני למעלה המתואר המקרה

ברכתו. את לקבל ונכונים המוכנים הרוחניים השוחרים אחר המבקש
בא לשירדי, הסמוכה בסאקורי והתישב (Upasni Maharaj) מהרג' לאופסני נהיה ושמו  ל הפך כשקאשינת יותר מאוחר
,1931 ב- מכן, לאחר שנים . כ לזהותו היה מסוגל לא הוא של ה מסגפנותו נדהם שגנדי הגם לביקור. גנדי מהטמה אליו
הסביר באבא מהר רוחני עמוק. בקשר וקשורים מאוד קרובים היו מהרג' ואופסני באבא מהר כי לגלות באבא והופתע מהר עם גנדי נפגש

נכון. אל   היה מהרג' כי אופסני לגנדי
לך "האם יש מקאשינת: באבא ביקש סאי מכן לאחר ימים כמה לקאשינת. אוצרו את באבא סאי כיצד העביר הרוחני מהצד מעניין להבין
בחן אותה, כשקיבל הזקן. לפאקיר אותה ונתן ועתיקה שחורה אחת ברופיה שבכיסו המטבעות מבין בחר קאשינת כמתנה?" לי שתיתן כסף

הזה בשבילי!" השחור במתכוון במטבע בחר זה איש לי! נתן שהוא במטבע והעיר: "הביטו המטבע באבא את סאי
הרופיה הזה. במטבע רק "אני חפץ השיב: הפאקיר הזקן אולם אחרת". לך המטבע ואתן את לי "סאי, השב והתחנן, נבוך קאשינת

זה אחרי ." את לכך שתכיר שכזה, אני אדאג ערך פחות לי מטבע שנתת "הגם מכן הוא הוסיף: עימי". לאחר תישאר הזאת השחורה
לך לתת מצידי שגיאה חמורה זו היתה ואמר: "סאי, לפאקיר המטבע את נתן הוא וחזר למסגד. חדשה רופיה בחרדה, מצא קאשינת התמלא

לי". קבלו וסלח ממך, חדש. אנא מטבע הבאתי לך הרופיה השחורה. את



התכעס הפאקיר באבא. לסאי שטרות חבילה של צ'ובל ונתן הריבאו בשם בא אדם אותה בארנקו, וכשצרר המטבע את סאי באבא לקח
הכסף כל את ולהביא לשוב מייד לביתו באבא על האיש סאי ציווה אזי לו. שהיה את כל מה נתן כסף. אולם זה עוד מהאיש ודרש הזקן

כספו את כל לקח קאשינת, זאת כשראה באבא. סאי בגורלו לוותר על כל רכושו עבור שעלה משום מאוד רצון שבע יצא שברשותו. האיש
באבא. לסאי מייד אותו ונתן

לסאי הדבר כשנודע סאי באבא. על לטורח שיהיה שחש משום שירדי, את לעזוב קאשינת ביקש סאי באבא, עם כחדשים ששהה לאחר
ובתקופה ארבע שנים, שם לשהות עליו לקאשינת כי נאמר יתאזנו". מאוחר יותר כשכל החשבונות לעזוב רשות אמר: "תקבל הוא באבא,

קאנדובה של במקדש חי קאשינת. קאשינת של באבא לקארמה סאי התכוון חשבון יתאזנו. במונח וכל חשבונותיו אליו יגיע אלוהים חסד זו
סאדגורו ה ל ונהיה סאי באבא, של בחסדו למושלם נהפך הוא תקופה אותה משקה ובסוף או מזון ללא שנים ארבע בשירדי

מסאקורי. מהרג' אופאסני
;(Qalander) קאלאנדר של התכונות כל ברשותו והיו ה של התקופה, ה מחמשת אחד היה באבא סאי לעיל, שנאמר כפי

יותר מהצד חזק האלוהי הצד שבה האלוהיות הגשמת של מצב המהווה (Salik-Majzoob) סאליק-מאג'זוב של כמו היה מעמדו הרוחני
הידיעה. של

גופל המקדש של אל מהמסגד יוצר כשהיה זמנו. הרוחנית של ההירארכיה בהיותו ראש הראשונה, העולם מלחמת על באבא פיקח סאי
גם הוא מוזר על פניו. אור למקדש, נראה המסגד בין כשפסע זמן, באותו האלו. המקודשים המקומות בין שני שלו לשיר את הארטי נהג ראו,
הראשונה העולם מלחמת מתחילת שנים, במשך ארבע יום כל התנהגות זו נמשכה באמצעות אצבעותיו. באוויר משונים סימנים מסמן נראה

לסיומה. ועד
אתם מכנים אותו הזה הגוף אינני מקום. בכל ואני נמצא חסר צורה תכופות: "הנני לעתים לומר באבא סאי נהג בתקופת המלחמה

ובכל בחיות בפושעים, בקדושים, שוכן אני אחד. בכל וקיים הכל הוא אני בכללותה. הבריאה - העילאית הנשמה הוא אני סאי… בשם
יכול אני שרק בברכות קאבירי22, ואוצרי טמון היא שלי נובע מאלוהים. הדת שלי האור מתרחש בניגוד לרצוני. לא דבר שום אחר… דבר

להעניק".
ההירארכיה ראש סאי באבא, של בהנהגתו התקופה, של ה ה חמשת לפועל מוציאים האלוהית שאותה התכנית פי על
הילד מרוואן, גדל לבית שבו סמוך מאוד עבות עץ תחת מקומה את ומצאה הרחוקה האזראט באבאג'אן, מבלוצ'יסטאן הגיעה הרוחנית,

טאג'ודין מכסף; שמימי כס מלכות בתוכו ושם ֵּבט בקדגאון מהמם מקדש ובנה מקארנטאקה הגיע מהרג' ה נאריאן ה האלוהי;
במקדש ושהה נאסיק שבמחוז בא מסאטנה מהרג' ואופאסני שבנאגפור; שאריף בוואקי את מושבו ביסס ממדרס) באו (שהוריו באבא

שבשירדי. קאנדובה
הם כאלוהים-איש, סופי ולהיות צורה ללבוש והאינסופי חסר הצורה לאלוהים גורמת האדם לבני ה ה חמשת כשאהבת
נכון שהזמן בעת רק הזה המסך מסירים את הם .(Vidnyani Sanskaras) .וידניאני רשומעו"ת מסך של האינסופית תודעתו על מניחים

האמיתית. זהותו את - האמיתי את הדרו לחשוף ממרוואן - הווידניאני מסך את עליה להסיר באבאג'אן שהוטל זאת היתה עבודתו. לתחילת
חבקה ,19 בן היה כשמרוואן ,1913 מאי בחודש אחד יום .ה ה חמשת של והערניות הפקוחות עיניהם תחת גדל האלוהי הנער
את הסירה מוכן, היא כשהגוף היה ,1914 ינואר ובחודש התודעה האינסופית. של האלוהי השפע לקליטת גופו להכין את באבאג'אן כדי אותו
הוא שמכונה בוודנטיזם). כפי Brahma Chakshu) הפנימית עינו פקחה את זאת נשיקה עיניו. גבות שתי בין מצחו קלה על בנשיקה הצעיף

אותו. הסובב ולעולם לגופו מודע היה לא אולם ונצחי. אינסופי לחלוקה, ניתן בלתי - בכל המצוי כ עצמו ראה
,(Majzoob) מאג'זוב אותו מכנים והסּופים (Brahmi-bhoot) ברהמי-בוט הוודנטיסטים מכנים אותו האלוהים", הוא "אני של במצב
כס על הושיב אותו מהרג' נאריאן .1915 אפריל בחודש מפונה, קילומטר כחמשים בט, לקדגאון מהרג' נאריאן המורה ידי מרוואן על נמשך

נאריאן המחריב). מהשוואר המקיים, הבורא, ווישנו ברהמה הראשים: שלושת בעל האל - Dattatrey) דטטריי האלוהות של מכסף מלכות
עמדתו בהדר לחוש החל מרוואן שישתה. למרוואן והגישו מיץ מנגו מכן הזמין לאחר מרוואן; צוואר על והניחו פרחים זר מצווארו הסיר

אלוהים של התגלותו הוא מרוואן כי בעולם והכריזה האלוהיות של האינסופי העליון האושר את לו נתנה שבאבאג'אן בשעה בה האלוהית.
החלו קרוב עימו שבאו במגע אנשים העולם. אל לקרון שבפנימיותו ההוד מלא האלוהי לאור גרם מהרג' נאריאן שהקשר עם אדמות, הרי עלי

המופלא. האלוהי האור זה ואת שמימי אינסופי אושר עוצמת את לחוש
אחראי מהבחינה ושהיה הששית בדרגה הרוחנית שיכור אלוהים, - מאסט באבא, שהיה טיפו מרוואן את פגש מהרג', ששב מנאריאן לאחר
קשר שהיה לו באבא, השביעית בשם באנה מיאן הרוחנית מהדרגה מאג'זוב פגש שם לאורנגאבאד בומביי. לאחר מכן הלך העיר הרוחנית על

באורנגאבאד. אותו והציב (God Realization) האלוהיות הגשמת את לו שהעניק הוא זה באבא משירדי. סאי באבא סאי עם הדוק
שריף, מוואקי באבא טאג'ודין הזמן, של ה ה חמשת מבין השלישי את פגש ושם לנאגפור מרוואן המשיך מאורנגאבאד

במרכז ביותר המפורסם הקדוש זמן באותו שהיה באבא, מרוואן לטאג'ודין כשהתקרב נאגפור. של הרכבת מתחנת קילומטרים עשר כשבעה
נאמרה. משום לא מילה שום עם הוורדים. ומצחו מרוואן לחיי את ליטף באבא טאג'ודין נפגשו. האוויר. עיניהם את ורדים ניחוח הודו, בישם
באותו האלוהי שלי!" הוורד שלי, "ורד ומלמל: מרוואן לעומת פרידה בתנועת בוורדים נופף באבא טאג'ודין השתיקה. האלוהים היא ששפת

הנביא. של כתרו - כתר החובש אדם היא טאג'ודין המילה משמעות היקום. של המלכים כמלך באבא טאג'ודין ידי על מרוואן הוכתר זמן
בערבים באבאג'אן כששהה בפונה לבקר את למנהג לו הדבר היה מרוואן, את באבאג'אן משמעות במאי 1913, כשחבקה רב יום מאותו

שוב ושוב באבאג'אן אמרה באבא, מטאג'ודין ששב לאחר שבנוכחותה. הזמרים לשירת לעתים מאזין רבות, שעות עימה ולשבת דומם
בידיך. כעת שיהיה ראוי האוצר לתת זאת לך. המיועד אינני האדם בידי! זה אינם לאוצר זקוק כעת והמפתח אתה לו האוצר "בני, למרוואן:

המפתח את קח המפתח… את יתן לך אם ראה הסאי. את וראה לך שם… נמצא המפתח קדוש, איש סאי אחד, שם יש בני, לשירדי, לך
אינסופית. לעוצמה באבאג'אן התכוונה באוצר מסאי…”

הכפריים חסמו את כי גילו הם לשירדי כשהגיעו אולם עם חבר בשם קוֹדּו. לשירדי מרוואן זאת, נסע שבאבאג'אן אמרה לאחר ימים כמה

 Kabiri:  Perfect Masterhood         22



אינו אחד אף סאי באבא, את לראות יכולים "אינכם הכפריים: ענו באבא, סאי את לראות כדי באו הם כי קודו בידיהם. כשאמר ואלות הדרך
מקומכם". אל היום, שובו ברכתו את לקבל יבוא לא שאיש הוראות הוא נתן לראותו. יכול

פאראסוראם כאשר (Ramayana) מהרמאיאנה האירוע את מזכיר מרוואן לעומת בידיהם כשאלות שירדי אנשי נעמדו שבו זה מקרה
שיווה. של המפורסמת הקשת את ששבר לאחר רמה עם התעמת הגדול (Parasuram)

קודו אליו. כשסיפר להתקרב לקודו באבא סאי איפשר הצהרים, אחרי למחרת, הצורב. החרפי בקור עץ תחת הלילה את וקודו בילו מרוואן
פתאום צעק להם אודותיו. סיפרה שבאבאג'אן מפונה משום באו הם וכי ברכתו את לקבל בא מפונה איראני מרוואן שריאר כי לסאי באבא

לבוא!" לו לא אניח אותי! לראות לו אאפשר לא ואמר: "לא! באבא סאי
חדווה שמימית, מלאת והאווירה נפלאה מוסיקה תזמורת מנגנת אותו, גדול מלווה כשקהל בשדה הלנדי מטקס באבא סאי מכן שב לאחר
וחלף על כמעט באבא כשסאי מצוין. במצב רוח סאי באבא כעת הופיע לקודו, שנאמר קודם בניגוד למה רצינית. כבוד בהדרת הגם שמלאה
,ה לרגלי קומתו במלוא שרוע בתנוחה זאת, מרוואן את כשראה הערצה. מלאת קומתו בהשתחוויה במלוא מרוואן לפניו השתטח פניו

אותו בסופיזם: שמכנים ווישנו כפי האל של העוצמה רב השם את ליבו, של האוקיאנוס ממעמקי רועם הנובע בקול סאי באבא, השמיע
עוצמה של קרנים חלפו סאי הזוהרות של מעיניו הבריאה! את המקיים יכול הכל אלוהים שמשמעותו - (Parvardigar) "פרוורדיגאר!"

עוצמה אינסופית! לו העניק באבא סאי עוצמה. למלא הפך והוא אל מרוואן שמימית
כאילו קורן זוהר, נראה כעת הוא רציני; נראה הוא הלנדי תהלוכת כשהחלה רוחו. במצב הזה מהשינוי הפתאומי נדהמו אותו הסובבים

לקלוט. היה יכול מרוואן רק בעיניו שאותו העביר המסר ידע מדוע; לא באבא פרט לסאי איש אדמות. עלי דמות ולבשה ירדה השמש
בקולו: הרעים שוב הוא זה. צעיר משתחווה כעת לאיש הוא תפש מדוע לא איש לעומתו סאי באבא. השתחווה רגליו מרוואן על כשקם

וברור: "פארוורדיגאר!" אדיר בקול שוב וקרא סאי באבא חזר לאיטם, התרחקו כשמרוואן וקודו ללכת. למרוואן רמז "פארוורדיגאר!" הוא
האנושות ברכה באבא, סאי הינו שהוא האינסוף מאוקיאנוס שנבעה פארוורדיגאר!" פארוורדיגאר, "פארוורדיגאר, של הרועמת בשירה

בכל המלכים מלכי מלך של הופעתו את לברך לעולם איננה מסוגלת והאנושות בכללותה מאחר אדם. בני בין כאדם אלוהים של הופעתו את
תהילתו של לשיר את מסוגלים בכלל האדם בני האם .ה ה חמשת באמצעות בעצמו זאת אלוהים יעשה אלא אם זמן שהוא,

אלינו, להחיש באבא סאי בא זו גדולה עבודה למען הבריאה לקראתו. השתחוותה כל למרוואן, באבא סאי כשהשתחווה יכול? אלוהים הכל
את ולשחרר האנושי, המין על הרובץ הייסורים עול את דמעות התקופה; להקל את ולמחות אדמות עלי האלוהי האווטאר של הופעתו את

אלוהים. אל מושחתת בלתי ולאהבה אותה לממשויות החיים כשמעירים האשליות משעבוד האנושות
אופאסני מהרג' פנימי. באופן מנחה אותו באבא שבשירדי, כשסאי (האל קרישנה) קאנדובה ההינדי של המקדש אל משם מרוואן המשיך
וצנום ערום המקדש, מדרגות אז על הוא ישב באבא. של סאי הוראותיו צם תחת כשהוא המיועדת למחיקת האגו מוחלטת בפרישות שם חי

במקום שבו בדיוק פוגע במצחו מרוואן, אל כוחו בכל אותה והשליך קם אבן, מהרג' אופאסני נטל אליו מרוואן, כשהתקרב כשלד ממש.
לאחר הגשמי מרוואן את העולם שוב החל לראות הבריאה, למען עולם של קדמונו הראשונה שהזיל הדם באבאג'אן. עם טיפת לו נשקה

הארצית. התודעה את סימלה האבן שנתיים. כמעט
לשוב אל לאלוהים גרמה אדמות, היא עלי של תודעה הגסה ביותר את הצורה שאבן מהווה הגם זו. של אבן המהלומה היתה כמה נפלאה
לו. נשקה שבאבאג'אן לאחר אותו הסובב העולם של תודעה שום לו היתה ולא וכמעט שמימי אלוהי במצב נמצא מרוואן הארצית. התודעה

לו לקח שזה למלואה, הגם חזרה ולבסוף ליום מיום מרוואן של הארצית תודעתו גברה מהרג', אופאסני ידי על הזאת שנזרקה האבן בזכות
התקופה. של כאווטאר עבודתו את ולהתחיל גשמית אנושית לתודעה לרדת שנים כשבע

כבר בן הוא היה יומיים; למשך חום בהתקף באבא סאי לקה ,1918 לספטמבר ושמונה בעשרים לסיומה, בעת שהמלחמה התקרבה
ככרית ישנה בלבנה רבות השתמש שנים זה. סאי באבא מעולם הגשמית לפרידתו כאילו הוא מתכונן לאכול; נראה חדל מכן לאחר שמונים.

הוא השבורה, את הלבנה וראה יום באותו למסגד באבא סאי כשנכנס בטעות. אותה שבר המסגד, את שניקה אחד הנער יום למראשותיו.
בקרוב". יישבר חיי של החרס כד גם כעת משנשברה, בעבודתי. וסייעה לי חיי במהלך אותי ליוותה "הלבנה קרא:

בבוקר וחצי שתים האחרונה בשעה נשימתו את קרוב, נשם תלמיד של כתפו נשען על באבא כשסאי ללא מזון, יום עשר שבעה לאחר
ההינדים חפצו לשרוף - מחלוקת התגלתה דאֶסרה.23 בין חסידיו של החשוב ההינדי 16.10.1918, יום החג ב- היה זה כשקרא: "או, אלוהים!"
מה זמן הורה עצמו שהוא במקדש הגופה נקברה לוהט, וויכוח של ימים שלושה לאחר אותה. לקבור חפצו שהמוסלמים בשעה בה גופתו את
של הפאקיר גופו בחיים. כבעודה רעננה נראתה היא זקופה, ישובה כשהיא הקבר אל באבא סאי גופת כשהורדה קרישנה. לאל כן לבנות לפני

להכילו! שלא ניתן את האלוהים הכיל הזקן
נכונות עד מילותיו עלי". שתחשבו ברגע עמכם אהיה אלוהים, עם שאתמזג לאחר גם מקברי. גם ונמרץ פעיל "אהיה באבא: סאי פעם אמר

עד כה. זמננו בני הרוחניים המורים כל מבין ביותר לרגל הפופולארי העליה למקום נהפך בשירדי באבא סאי של שקברו היום כיוון

שם! לך שאין אתה
סאי! המכונה אתה

ישע, וחסר בית חסר
האמיתי! ביתה למצוא את לסייע לתקופתנו כדי הופעת

למעננו? שעשית מה כל עבור לך לגמול נוכל כיצד
דמות לו שאין האלוהים את הבאת אתה

בשר לגוף
עוצמה! לו ונתת
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סאי ניגש אל הזקן. הפאקיר כמו רמה באותה את עצמו ראה חוצפתו ברוב להיות סוואמי. שהתיימר דת מורה באבא סאי אל אחד בא יום
שלומך?" ושאל: "מה ביוהרה רבה באבא

תעשה זאת?" האם חשובה. במשימה בו שאבטח למישהו זקוק אני שהגעת. מאוד "טוב הזקן, הפאקיר אמר "בסדר גמור",
חשוב". "אם זה אמר הסוואמי, "כן",

באבא. סאי הורה רופיות", מאות ארבע לי והבא וויטובה למקדש מייד "גש
מהרג'?" "מאופאסני

במהרה". הכסף והבא את "לך באבא, אמר סאי ממנו", "כן,
כדי אותי במיוחד שלח באבא "סאי תבע בשחצנות: הסוואמי למקדש. מחוץ לעץ עירום מתחת שישב מהרג' אופאסני הסוואמי אל הלך

מייד!" אותן ממך. הבא מאות רופיות ארבע לגבות
את ארבע מאות קבלת "האם אופאסני: אותו חבטות, שאל כמה לאחר באגרופיו. וחבט בו האיש את תפש אופאסני, בשמעו זאת, זינק

מכאן!" שלך? הסתלק הרופיות
אולם טוב רופיות; מאות ארבע לי נותן "הוא לא היה הזקן צחק: התרחש. הפאקיר וסיפר לו מה באבא סאי אל הסוואמי שב חבול והמום

אותן לך!" שהוא נתן
סאי באבא. את שפל רוח עזב הוא זה. שהביאה לעונש היא כי שחצנותו הבין והוא הסוואמי נתערערה, גאוותו של

בהאו קאלצ'ורי). מאת מהר" מהספר "לורד (צוטט
לעזור לאדם להיווכח באמת. כדי מוזרות בדרכים נוקטים הם ולעתים ה מאוחדים כולם בתודעתם.



    

מאלו שאופאסני היה הוא ובמסירותו. באהבתו מהרג' מקורב מאוד לאופאסני שהיה פאטיל, סאדסיב היה פת בקסבה קהילת הדייגים ראש
שסאי באבא לאחר ,1921 - 1918 השנים בין התרחש ושכנראה המתואר להלן האירוע את רשם פאטיל באבא. במהר לדבוק להם מהרג' יעץ

את גופו. עזב
מה ולהכין מקום לשהייתם למצוא הוראות עם באבא), מהר של (שמו מרוואן עם יחד לבנארס לנסוע ביקש מפאטיל מהרג' אופאסני

בראשו ויעמוד ,ה ב ה כל יהיה זה כנס של כי לפאטיל מהרג' לערוך. כמו כן אמר חפץ הוא אותו גדול קרבן לטקס שנחוץ
מהרג': לו אמר בכך כשחש .16.10.1918 ב- גופו את כבר עזב באבא משום שסאי הפתעתו, את והביע בפליאה התמלא פאטיל באבא. סאי

משום במסתורין, של  עטופות ומעשיו קרובות מילותיו זאת". לעתים להבין ואל תדאג. אינך מסוגל אומר שאני כפי "עשה
הוא כי בפשטות אמר הוא לבנארס, יגיע מהרג' כיצד פאטיל נסתרות הן. כשחקר החיים האדם וביצורים בבני טיפולו באופן האלוהים שדרכי

שם! היה ואכן הוא הרכבת. לגשר בסמוך במקום מסויים יימצא
בעיה. יצרו מרוואן ובגדיו של הארוך שערו את מטענם. ושמו שם כפי שהורה מהרג' מקום שכרו לבנארס, נסעו ברכבת ומרוואן פאטיל

קבלה וניתנה מקדמה ששולמה הגם הינדי, שאיננו למי את המקום סרב לתת אורתודוקסי, והינדי מקומי שלום שופט שהיה הבית, בעל
הקורבן הגדול לטקס ההכנות החלו העניין. הסתיים ובכך הכבוד שלו את מילת לכבד לשופט והזכיר בחכמה נהג פאטיל פנים כל כנגדה. על

זרעונים השליכו יריעה, רחב אוהל תחת ֶודים מזמורים המזמרים ברהמינים כהנים של גדול מספר .(Mahayagna) מאהאיאגנה - האש לאל
הזה, המחזה את כשראה פאטיל פרחים. מקושטת בהמון הגדול, האוהל במרכז באבא הוצבה סאי של האש. תמונתו אל אחרים וחפצים

בראש. באבא יכהן שסאי באומרו מהרג' אופאסני התכוון למה הבין הוא במרכז, באבא של סאי כשתמונתו
על במיוחד הוכנו ארוחות הרבים שיתאספו לאירוע. לאנשים הנדרשות לארוחות שנדרש כל מה לשוק וקנו יום יום הלכו ופאטיל מרוואן

האוכל. להכנת אחראים שהיו מרוואן ופאטיל, של השגחתם תחת ברהמינים ידי
אלפים למעלה מעשרת הברהמינים. לכבוד משתה נערך עשר השנים וביום הפוגה, ללא הגדולה הקודש אש בערה עשר יום אחד במשך

של הגדולה תמונתו את הגדול וראו האוהל תחת הברהמינים לארוחתם אולם כשהתישבו בצהרים. לכולם היה מוכן והמזון נאספו ברהמינים
מוסלמי!" היה באבא של מוסלמי! סאי למשתה להצטרף יכולים "איננו באמרם: קול זעקה אחדים מהם הקימו באבא, סאי

הוא מהמזון. הדתית ולקחת עולמם הכתתיות ותפיסת הקדומות דעותיהם את לשכוח יעץ להם ברהמיני שהיה במקורו מהרג' אופאסני
נוצרים, מוסלמים, - הינדים, האנשים לכל שייך דתית. הוא הגדרה לכל שהיה מעבר ומכאן   היה באבא סאי כי להם הסביר

כי להם הבטיח למחאותיהם. מהרג' הצטרפו המאהאיאגנה את שערכו הכהנים וגם לשמוע סרבו הברהמינים וכדומה. אולם זורואסטריים
למחות והמשיכו בסרובם, עמדו הם אולם ולהנות מהמשתה. לאכול בהם חמש והפציר במקום רופיות עשרה חמש מהם אחד לכל יעניק

את התמונה, הסר מוקדשת לו? היאגנה הזאת. מדוע התמונה את "הסר וזעקו: מוסלמי הוא מורה כי שסברו מי התמונה של זעם נגד בחמת
נאכל". אחרת לא נשתתף במשתה, ואז

מהרג' אופאסני הורה לבסוף סאי באבא. של תמונתו להשתתף במשתה וסרב להסיר את את הברהמינים לשכנע הצליח לא מהרג' אופאסני
החסידים למאות הצטרפו ופאטיל מרוואן שם. להתאסף לעניים לקרוא כדי בתופים ולהכות גאנגס הנהר לגדות ללכת בכנס שנכחו לחסידיו

אופאסני הורה ואז גדולה, מזון כמות נשארה אכלו, עניים מאות וחמש שכאלף למרות שהתאספו. לעניים המזון את והגישו מהרג', של
פנו הם אזי מושלכים לנהר. אחר דלי דלי כיצד רב לכהנים ההינדים שראו גרם להלם זה דבר המזון לנהר!" את שארית "השליכו מהרג':

בכעס אופאסני ענה לנו." סלח האוכל. את תשחית אל המזון. את לקחת כעת מוכנים אנחנו נערץ, "איש יסלח: כי והתחננו לאופאסני מהרג'
נותר לא וגם דבר בקאשי עבורכם, אין הכהנים? לומר עליכם אוכל מה של קאשי! ההינדית הדת את עצמכם כמשרתי מכנים "אתם מהרג':

האמיתי!" הדת משרת הוא הוא מוסלמי, מכנים אתם שאותו באבא, סאי הוא, במשתה. תשתתפו לא אולם לכם, סולח אני מזון! עוד
לג'אגאנת דרומה ולפאטיל לנסוע אמר למרוואן הוא חסידיו. מאות שבע את לשלום פניו וברך מעל את הכהנים בכעס מהרג' שילח אז

לסאקורי. חזר עצמו והוא פורי,
את המקדש ראה כשכהן המקדשים. באחד ופאטיל אכסניה מרוואן מצאו הודו, החוף במזרח על ששכנה פורי, ג'אגאנת כשהגיעו לעיר

הינדי". לא נראה הוא "מיהו? פאטיל: את בסקרנות מרוואן, שאל בגדי
נוספים". למקומות קדושים לרגל עולים מבנארס ואנו אותי מלווה הוא טהור. הינדי נאריאן והוא ג'אגאת "שמו בכובד ראש: סאדסיב ענה

פונה". המגורים מקום פאטיל - וסאדסיב נאריאן כג'אגאת ביומנו ורשם אותם יותר חקר לא הכהן
למעשה ג'אגאת היה זה אל נכון. אורחו היה מושג מי של צל לא היה לכהן אדון היקום! הוא ג'אגאת נאריאן משמעותו המילולית של

עצמו! אלוהים - נאריאן
מברכם ומקדש את בכל העולם, להמונים והחשובים הגדולים לרגל העליה במרכזי האווטאר מבקר עלי אדמות בכל תקופה אווטארית

האנושי. המין לתועלת מרכזים כאלה של הרוחנית האווירה



   

העבר. התנסויות של משקעי בהצטברויות או (sanskaras) ברשומעו"ת מצועפת שתודעתם משום מואר, האדם אינו בבני האלוהי האני
Over), משום Soul)  של ל מגיע זה אין אולם תודעה. אצלם ליצור הצליח שעימו החלה האבולוציה, מודע, הרצון להיות
האמיתי בטבעה כדי להתנסות במקום להשתמש בה ברשומעו"ת להתנסות מנת על האינדיבידואלית מומרצת להשתמש בתודעה שהנשמה
ובני אדם. דברים בעולם של את עצמו להתאים המנסה גוף סופי של היותה לאשליה אותה ההתנסות הרשומעתי"ת מרתקת . כ

שהנשמה שהפכה הרי בסיסי, באופן לאוקיאנוס זהה באוקיאנוס טיפה שכל כשם באוקיאנוס. לטיפות משולות הנשמות האינדיבידואליות
את המצעפת הרשומעו"ת מעטפת אולם . מ למעשה נפרדת ואיננה   זאת בכל הינה האשליה, מחמת לאינדיבידואלית

באופן הנשמה שתיווכח או השניּות. כדי (Maya) הדמיון כוחות בעולם אותה ומקבעת הארת העצמיות, אל להגיע בעדה מונעת התודעה,
התודעה, לאבולוציה של המסייעות שהרשומעו"ת חייבות להמחות ועל התודעה להשמר. הרשומעו"ת הרי עולם, נשמת בזהותה עם מודע

הרשומעו"ת. מלפיתת התודעה את יש לשחרר ולפיכך את טבעה של נשמת עולם. להאיר של התודעה יכולתה בפני למכשול בעצמן הופכות
המרחב את מגבירה זאת חשיפה האדם. בנשמת הצפונים רבים נפשיים כישורים של חשיפה עימה מביאה התודעה של רוחנית גאולה

או בעיכובה. האינדיבידואלית הנשמה של להתקדמות הרוחנית בסיוע חשוב ממלאת תפקיד קרובות ולעתים האנושית של התודעה והטווח
לו יש נפשיים, כוחות חושף כשהשוחר קרובות לעתים כאלה. מיסטיות חוויות של והמשמעת הערך את להבין הרוחניות שוחר על לפיכך

חלק יותר יהיה המסע הרוחני מגעים. או ריחות צלילים, משמעות, אורות, צבעים, רבי חזיונות של בצורה בעולם המעודן חולפות התנסויות
בהתנסויות מסוגל להבחין השוחר ערכן. פי על אותן לבחון אומרת זאת המיסטיות, ההתנסויות כלפי נכונה לטפח גישה האדם ילמד אם

מסויימות מיסטיות התנסויות הן טעונות. קיימות בהם מכווין וערך שלווה עליון, זה אושר שמאפיין אותן שמה משום אמיתיות, מיסטיות
השראה והדרכה. של איתן מקור תהוונה שהן מנת על לשוחר המוענקות במכוון

הפנימי. העולם בכוחות חפשי שימוש של הסמכות לקבלת הרוחנית מהבחינה מוכן נעשה השוחר הרוחני, הנתיב של הראשוניים בשלבים
האסטראלי הגוף של מודעת לפרידה ערך קיים הגשמי. מגופו יוצא כשהוא האסטראלי, בגופו אסטראליים למסעות ביציאה מתאמן הוא אזי
יכול האדם בכוח הרצון הפיזי. בגוף יותר מלאה שליטה ולהשיג הפיזי מהגוף נבדלותה את לחוש לנשמה מאפשר משום שזה מהגוף הפיזי

הפנימי האסטראלי בעולם להתנסות כדי האסטראלי בגוף ולהשתמש גלימה, זאת היתה כאילו החיצוני, הפיזי הגוף את ולפשוט ללבוש
של מרחב משמעותית בהתפשטות כרוכה אסטראליים במסעות לצאת היכולת לפיכך נחוץ. זה וכאשר אם באמצעותו, ולצאת במסעות

התודעה. של באינבולוציה24 המתחילה הרוחנית, בהתפתחותו האדם לעליית הזדמנויות יוצר זה דבר להתנסות. ביחס של האדם הראייה
כלי כל של וגוברת הולכת בשליטה מלווה האני האלוהי של המודעות והגעה אל מהקוסמוס התודעה נסיגת של הכללי התהליך

פעילות המרכזים ובעקבות זאת והפעלתם; שימוש להם שאין מרכזי בקרה החיאת ידי על מתאפשרת זאת ההתבטאות התודעתיים. שליטה
נעשה מושלם לפני שהשוחר לבוא יכולים כסידהים25, והם כל בדרך מכונים אלו כוחות חדשים אחדים. כוחות מיסטיים החדשים יוצרת

גם רכישתם, אלא על להתענג רק כאלו. השוחר עלול לא מיסטיים כוחות רכישת האגואיזם עלול לשגשג מחמת למעשה מהבחינה הרוחנית.
כמכשולים המיסטיים בצדק הכוחות ייראו ממש. לפיכך השתחרר לא עדיין יומיומיים שמתלותם ממשי לצרכים שימוש בהם לעשות עלול

הכוחות הפעולה של תחום מאבדים מחשיבותם. האלו הכוחות כל האלוהיות, הגשמת לאחר כל פנים, על האלוהיות. להשגת הגשמת בדרך
הגם .ה ב תזוזה לתמיד ללא יכולת מעוגן האלוהיות את שהגשים והאדם שהוא הוא היקום, בכלוםהאינסופי הוא המיסטיים

היקום. הלכודות במבוכי נשמות אחריות על ליטול להחליט עשוי אלוהיותו, הוא את שהגשים אדם ולַאין לגבי לאפס משול שהיקום בכללותו
חבריו. של טובתם הרוחנית המיסטיים למען בכוחותיו חפשי לעשות שימוש יכול בצדק הוא כזה במקרה

מלחמות, מהפיכות  כמו גדולים החכמה. אירועים חברתיים  של שליטתם או בעקיפין על במישרין מעיד שאיננו קיים דבר  לא
האצלת באמצעות ולהכוונתם שווה לשליטתם במידה כפופים אחרים, ושינויים שטפונות אדמה, כמו רעידות קוסמיים אירועים וכן ומגיפות,
להבטיח כדי המיסטיים ובעוצמות בכוחות להשתמש ה יכולים כן כמו מודע. באופן ה מוצבים שבהן העילאיות מהרמות כוחות
התקדמות המין את להבטיח כדי העילאיות ברמות לפגישות מתכנסים הם קרובות לעתים ובתיאום. פעולה בשיתוף הנעשית עבודה רוחנית

מוגבלת משום שהשילו אחריות בלתי ליטול הבשלים אלו אחת. כאחדות תמיד ומתפקדת אחת תמיד הינה השרויה בכל  .האנושי
יעיל שרת לכלי הופכים שהם עד לחלוטין, אישית לכללית ובלתי לדברים הפכה ושהתיחסותם האדם נפש של הנמוכות המיגבלות את

ובקידומה. אדמות עלי ה ה בהגשמת
כקללה במקום יתגלה זה חדש הישג להשיגם, אולם אפילו יצליח מיגבלות מסויימות מיסטיים, ובתוך כוחות אחר לבקש הטירון עלול
עלול מיסטי בכוח לרעה שימוש קל גם חדשים. כוחות החדשה הטמונה ברכישת האחריות של נאות רוחנית לביצוע מוכן אינו אם ברכה

לנסיגה לגרום עלול ואפילו השוחר של התקדמותו את זה מעכב הנשמה. לפעמים בפני מכשול יוצר והדבר חמורה נגד לתגובת להביא
לשירות להכווינה שניתן כבירה כאן יכולת שיש אלא גם בטוח, שהינו רק לא החכמה הרוחנית, בידי מורי נתון כשהוא המיסטי הכוח ניכרת.

לעתים רחוקות. זאת ביכולת וישתמשו ביותר חסכניים יהיו הם אפילו האנושות, אולם
ארציים, בדברים מעוניינים משום שהם אינו נעשה דבר זה אולם חסידיהם, את תשוקותיהם הארציות של למלא הקדושים עשויים לפעמים

להיות לעודדו כדי לתינוק שוקולד פיסת שאב נותן כשם הארציות. תשוקותיהם להתגבר על יצליחו שחסידיהם חפצים שהם משום אלא
הם שבסופו של דבר כך חושקים הם בהם מזיקים מסויימים בלתי דברים השרויים בגשמיות לחסידיהם לתת עשויים כך גם הקדושים טוב,
לא דבר ששום עד חומריות כך בהשתוקקויות כל שקועים בני האדם הארציים אמיתית. עניין ברוחניות ולהתמלא מהם להפרד נכונים יהיו

התודעה. כדי שימור תוך השתחררות מהרשומעו"ת תהליך של (Involution) :אינבולוציה 24
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ציפייה מתוך הקדושים את ולכבד לשרת הם מסוגלים אולם אלו. השתוקקויות ישירה לסיפוק השלכה איזו לזה יש אם אלא אותם מעניין
ממניעים אליו פנה גם אם לו לסייע הקדוש חובתו של שזאת הרי כבוד, ביראת קדוש אדם אל כשפונה בבעיותיהם החומריות. עזרה לקבלת

אחר ליבו כדי למשוך את חומרי באופן לאדם להחליט לסייע לפיכך עשוי האדם, של נפש יותר גדולה בהבנה כלשהם. הקדוש המחונן אחרים
אליהם יפנו שלא כדי האנשים ידי הקדושים את כלל מרפים בדרך כלל. ולא הכלל יוצא מן הינו חומרי כזה פתיון מתן האמיתית. הרוחניות

לאהוב ולא אהובים שהם משום פשוט הקדושים את מוטב לעין ערוך לאדם לאהוב הרוחנית המבט מנקודת חומרית. תועלת להפקת כלל
עם הקדושים. שלהם מהקשר התועלת המירבית את יפיקו או אז כלשהי. אנוכית מחמת מטרה אותם

האחרים, של ותועלתם הזה למען הדרכתם הפנימי ההישג ניחוח את ולהעניק משמעות שקיים ושיש לו מה ללב לחדור מנת "על
ההתרחשויות, שאר לכל מוחלט. פנימי ערך לו שיש היחידי המשחק זהו - צורות של בעולם והיופי הטוהר האהבה, האמת, ביטוי באמצעות

קיימא". ברת חשיבות יכולה להיות כשלעצמם לא וההשגים האירועים
(Discourses האדם", חכמת "אוצר ספרו מתוך באבא, (מהר



  

כבירה? אינסופית נברא כאשליה מה שכבר בתוך אשליות עלובות חיקוי של ליצור עלינו מדוע
בלתי המתבצעים באופן שניסים הרי האלוהי, האני הגשמת האדם אל המוני בני משיכת של הרוחנית לתכלית בהחלט הדבר חיוני אין אם

אלוהים. של המתוכנן האבולוציוני בתהליך להתערב עלולים טבעי, על או טבעי
29-30 לספטמבר בימים ושהתקיימה הסופית"26 "ההצהרה שבה ניתנה לפגישה למהראבאד שבאו המערב, מארצות אל אוהביו בדברו

1954, אמר מהר באבא:
התכוון הוא חד הם', ואבי 'אני אמר כשישוע מגוחך. דבר הם אלא הרוחנית, אין הראייה שמזווית חושב אני ניסים, ומדוע על "תחילה

ישוע. של והנס אלוהים לעין. זהו הנס של הנראה הזה היקום ברא את כל אלוהים באמת? זאת אמת? האם הוא אמר זה האם אלוהים. שהוא
מתים כמה שהחזיר היא ישוע של שגדולתו היא ההנחה אולם בחירתו. לפי שמת ישוע ידי על נבראו יישויות שאינספור היא הדבר משמעות

אנשים כמה משום שהקים שהוא הוא ה ההנחה היא כלשהי. נסתרת משמעות יש לזה כן הדבר, אלא אם כמה מגוחך עד החיים. אל
לבצע ניסים אלה?" עליו היה מדוע האשליה הגדולה. בקרב משמעות חסרות אשליות בייצרו בכך ראייתם, את לתחיה והשיב לעיוורים

כדי ניסים הוא חולל להיצלב. רצה נצלב, והוא לא היה הוא ניסים, מחולל לא היה הוא המתים, אם את לתחיה היה מקים לא ישוע "אם
צליבתו. את להבטיח

האנושי! המין ייסורי את עצמו לקחת על כדי שהוא בא משום להצלב? חפץ הוא "מדוע
לזה. שהביאה שאמונתם היא ניסים, הרי שהתרחשו כשאנשים חושבים מעשי ניסים. מחולל אינני רבים, אולם מעשי ניסים לי "מיוחסים

האדם את להמית אלא לתחיה את המתים יהיה להקים לא שלי הנס כי ואמרתי ושבתי ובא. אמרתי, זה קרב לנס והזמן אחד, נס אחולל אני
את שייראו כדי להיות עיוורים לעולם להם אגרום אלא לעיוורים, הראייה את אשיב לא כי ואמרתי למען אלוהים. שבתי שיחיה כדי לעצמו

אלוהים".
The Highest of the)   ה שנקרא (Dehra Dun) דאן דהרה בעיר 1953 לספטמבר בשעה באבא מהר שהעניק במינשר

אמר: הוא האווטארית, עמדתו על המכריז ,(High
זעום הינו האמת אנשי שמספר הגם וכיוצא באלו, יוגה מהטמות, קדושים, אנשי המתרגלים רוחניות, אנשים אינספור בעולם "קיימים

שהוא בשלב לא וגם רגיל אדם בן כמו שלב באותו משלהם שאיננו אישי הרוחנית בסיווג עמדתם לפי מצויים הבודדים, האמת אנשי ביותר.
.  ה של המצב

נכסיהם, להבטחת או בעושר בתקווה לזכיה אלי הבאים לאלו וואלי27. ולא יוגי לא קדוש, ולא לא סאדהו מהאפורושא, ולא מהטמה "אינני
כי ומודיע שב אני ולספקן, ארציות תשוקות להגשים כדי את עזרתי המבקשים לאלו ומסבל, ממצוקה הקלה באמצעותי המבקשים לאלו

לכאורה; שרק הגם גמור, למפח נפש יביא אלה דברים הרי שלבקש באמצעותי יוגי, או מהפורושא או מהטמה, קדוש סאדהו, שאינני משום
ארציות. ותשוקות מאוויים גמורה של תמורה שיחולל אמצעי יהווה כשלעצמו נפש זה מפח דבר של שבסופו משום

את ומספקים כן עושים הם ואכן ניסים לחולל יכולים עדיין בנתיב הרוחני, השרויים ודומיהם הוואלים היוגים, הקדושים, "הסאדהו,
והקלה. לעזרה אליהם האדם הפונים של בני הארעיים החומריים צרכיהם

צרותיכם יגדלו שלא כמה היקום. את ו מקיימת ,את ה מנהיג שאני חפץ מה , הינו רצוני ,  ה הוא אני "אם
לצפות המסוכנים, ממצביכם להשתחרר כדי אלי לפנות לפיכך, המוחלט. לטוב  תוצאת אלא הם אין החולפים, וייסוריכם הגלויות

נקבע. שכבר מה את לבטל - אפשרי הבלתי ממני את לבקש הרי זה הארציות, תשוקותיכם את אספק כי ממני
למרגלותיו, חייכם את להניח אתכם שזה מחייב , הרי  כ באמת ובאמונה שלימה שלכם באבא את לקבל מוכנים אתם "אם
ה באבא, כמו אדם לרגלי להקריבו בלבד מועט יהיו קרבן חיים מיליוני אלא גם בלבד חייך רק לא תשוקותיכם. לסיפוק לשאוף במקום
שבילי להובילכם בבטחון באינספור שלא יכזיב היחידי הבטוח המדריך הינה גבולות שאיננה יודעת באבא משום שאהבתו של ; 

החולפים. חייכם
מניע להם יש - היום לנטוש אותם בבוא חייבים שבהכרח הם כיוון אותי, אינם מחייבים ונכסים - גוף, נפש הכל על המוותרים "אנשים

התשוקה ממילא. שיאבדו נכסים חייבים לנטוש הם שמימי אושר של לעד העומד באוצר לזכות מבינים שכדי שהם משום מוותרים הם לוותר,
מושלם. להיות יכול הוויתור זאת אין ובצורה שלהם, עם הוויתור כרוכה עדיין יותר גדול להישג

כל והשתוקקויותיכם, אכלה את נכסיכם מכל אתכם אפשיט כי תובע שתפקידי הרי ,  ה הוא אני אם "עליכם לדעת כי
שאתם מה לכם יכולים לתת וואלים יוגים קדושים, את תשוקותיכם. סאדהו, לספק במקום תשוקה חסרי להיות ואגרום לכם תשוקותיכם

זה לא שלוקח, זה הוא אני הבערות. משעבוד אתכם וגואל רגשית ממעורבות אתכם משחרר השתוקקויותיכם, את לוקח אני אולם בו; חפצים
ואיך שתחפצו. את שתחפצו שנותן

למדוד לשכל אפשרי שבלתי הרי , ה הוא אני אם שכלם. באמצעות אותי יוכלו להבין לא לעולם גרידא "אינטלקטואלים
האדם. המוגבל של השכל באמצעות דרכי את חקור להעמיק ניתן לא וכמו כן אותי

בתיעוב. לעומתי ומצביעים לי הלועגים אלה אינני עבור הערצה. מלאי כבוד, ביראת וניצבים בצד אותי, האוהבים אלה ידי על מושג "אינני
למעני על הכל המוותרים בקרב ההמון, הנפוצים המועטים, הנבחרים עבור הנני במיליונים. אדם סביבי המוני שיסתובבו קיים כדי אינני

מחשבה עוד שום אינם נותנים הכל, על שוויתרו שאחרי עבור אלו יותר ראוי אפילו אני והרכוש. הנפש הגוף, - על וללא התרברבות בדממה
הנמרצת, העשייה בלב תמיד ערניים עומדים ואשר וויתורים של המחשבה מעצם גם להסתלק הנכונים אלה כל לי שייכים שלהם. הוויתור על
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וברוח ברצון להתייצב הנחוש האומץ להם את שיש אלה ממני. חטוף מבט או סימן לפי מזבח האמת על חייהם את להקריב לתורם מחכים
ונוחיותם, במחיר אושרם ביותר הפעוט רצוני את להגשים הכמהים לערעור, ניתנת איננה בי שאמונתם ביותר, השואות הנוראות בפני טובה

ובתמים. באמת האוהבים אותי אלה אכן הם
מאשר המכובדות, מקבל אותן כחובותיו הארציות בנאמנות, חובותיו אחר האתאיסט הממלא הרבה יותר מבורך שלי, הראייה "מזווית

קדושים יוגים, מיני כל אחרי ורץ האלוהי, לחוק בהתאם לו שנמסרו מאחריויותיו מתחמק אבל באלוהים, אדוק מאמין להיות המתיימר אדם
הנצחית. ל נועדו להביא של דבר נפש מהייסורים שבסופו מנוחת בבקשו ומורים,

גם אלא בלתי אפשרי, שהינו רק לא ,   של ניצוץ בשניה לראות ולצפות הממכרות הבשר אחת בהנאות עין "לנעוץ
הצביעות. שיא את מהווה

לבוא לכם שאל ,  כ אותי שקיבלו לאחר אלי, לפנות המשתוקקים מביניכם אלה ולכל אלי, שפונה מי לכל מודיע "אני
כל על ונכסים נפש גוף - לכם שיש מה כל לתת רק עם הכמיהה העזה בעולם, אלא והצלחה לעושר השואפת בלב התשוקה עם לעולם

אלי הצמדו שלם. בלבב עצמכם לרצוני את שתמסרו כדי מיצאו אותי מצרותיכם, אלא שאחלצכם כדי אחרי לא בקשו הרגשיים. סיבוכיהם
להיות תנו לאשרי לרגלי. והנאותיכם אשרכם את מקריבים כשאתם ובמים, באש בי, דיבקו אלא ימים, קצרי ותענוגות אושר ארצי למען לא

לשכר. לעולם לצפות מבלי ויושר ביותר שקדנות לשרת טובה, אלא השתוקקו במשרה ממני לברככם תבקשו אל מנוחתכם. שמחתכם והנאתי
לעולם בעבורי. חייכם להקריב את לכם וארשה אתכם אהוביכם, אלא התחננו אלי שאקבל חיי את או חייכם שאציל את כדי אלי תתחננו אל

ממני, מה דבר לקבל ידיכם כדי את תושיטו אל לעולם מבערותכם. אתכם שארפא בי הפצירו אלא הגוף אתכם מתחלואי לרפא ממני תצפו אל
עליון. מכל כנעלה פניתם שאלי בשבחי, מעלה אותן הרימו אלא

סיפוק אישיים, צרכים לספק כדי נסים מחולל שאינני עבורי; הגם בלתי אפשרי אינו דבר ששום הרי ,  ה הוא אני "אם
בצורה האינסופית את העוצמה מסויימות בתקופות ושוב שוב חושף אני אולם - החולף הקיום ברשת ויותר האדם יותר לסיבוך לגרום שעלול

שנברא". מה וכל המין האנושי ולתועלת הרוחנית עבור התקומה רק אולם נסים, של



   

כדי באבא סאי אל לו יורש ופנה היה שלא משום מודאג מאוד היה בסמוך לשירדי, רבים נכסים דנגלה, שהיה בעל ננסאהב בשם איש
אדם ובני מהרה, עד השמועה התפשטה האיש. של הירושה בעית את פתרה הזמן בבוא בן ולידת את ברכתו העניק באבא סאי שיברכו.

יומיום. בענייני באבא לסאי להציק החלו רגילים
***

ששמו חפץ והוא יורש, נעדר הוא גם .1895 בשנת מּפּוָנה באבא, בא לראותו סאי של מחסידיו הנלהבים ראסנה, ד.ס. תכשיטים בשם סוחר
עזה אמונה היתה לראסנה אבל לפתרון. סיכוי שום לו לו שאין גילו וההורוסקופ שלו האסטרולוגיה כשמדע גבר ייאושו אחריו. יימשך

במינה. מיוחדת בדרך ביורש אותו שברך בבאבא
מצווה מהם, כשהוא שמונה הותיר הוא הפירות חלוקת בזמן אותו. לסובבים מחסידיו אחד שהביא מנגו פירות באבא חילק סאי אחד יום

בדרך באבא סאי שהותיר מהפירות ארבעה נגנבו לרוע מזלו אולם הופיע, מר ראסנה מכן לאחר מה זמן ראסנה. מר עבור לשמרם בפירוש
הצעירה. לאשתו לתיתם אלא לאכלם בעצמו שלא מצווהו כשהוא הפירות ארבעת יתר את אופן בכל נתן לו באבא סאי ילדים. בידי כלשהי

מהתחזית ראסנה נדהם מר נאנאשא. יהיה ושמו בן דאולטשא, השני גם כן יהיה בן ושמו יהיה הראשון ילדים, שמונה לו כי יהיו אמר גם הוא
ילדה הזמן ובמשך שנאמר, כפי הפירות אכלה את ראסנה של אשתו התאמתה. לכך שבוטאה בהקשר הקדוש של מלה כל אולם העתיד; של

דופן. יוצא באופן באבא סאי של נבואתו הוגשמה ובכך ארבעה, רק שרדו ומתוכם ילדים, שמונה

***

כשהתבסס מכן לאחר כסטודנט. לימודיו בזמן באבא סאי לשמו של ללעוג ולבוז נהג אקלקוט, מהעיר דין עורך סאפאטנגאר, בשם אדם
סליחתו. את כדי לבקש אליו והלך סאי באבא, המתועב אל ביחסו נזכר הוא לגמרי. שבר אותו ואירוע זה יחידו בנו אבד לו הדין, בעריכת

לבוא לשירדי הזמינה והוא אשתו, של בחלומה באבא הופיע סאי מכן לאחר אולם שנה צוננת, פנים לקבלת זכה בשירדי בביקורו הראשון
מכן לאחר הדין. עורך רבים בחיי לאירועים - כשהתייחס ועתיד הווה עבר, - בכל הזמנים ידיעתו את באבא הפגין סאי הביקור בעת בעלה. עם

לזוג. בן נולד נבואה זו, ממועד שנה תוך ואכן הזה; לעולם שמת הילד של לזו זהה נשמה יביא כי באבא, ואמר סאי אותו ברך

***

מכן לאחר כמה ימים ישן". כשהוא זה אפילו ילד על להגן חייב "אני והעיר: הילדים באבא באחד סאי התבונן בעיירה שירדי אחד יום
ניתן במים, לא מלאה והיתה לבית. מאחר יסוד לבניית וחצי של כמטר בעומק תעלה נחפרה אחד בכפר. מצד מים מוצף הילד במשעול פסע

בדרך טובע בוודאות, אולם היה שהילד הרי בסביבה, איש ולא היה משים. מאחר מבלי לתוכה פסע והילד מהשטח שמסביב, להבחין בה היה
המדרגות את לו הראה והוא היה שם באבא סאי כי הילד אמר מהתעלה, להחלץ הצליח כיצד החוצה. כשנשאל לטפס הצליח הוא כלשהי

החוצה. טיפס שבאמצעותן

***

אולם להפתעתם לעזרתה, מיהרו האסון הזה, על האנשים מים. כששמעו לבאר נפלה שלוש בהיותה בת קארנדיקאר, בשם שאנטי ילדה
כי לגילה, המתאימה בפשטות היא ענתה קרה במים, מה אותה כששאלו שסברו. כפי ולא טבעה לא נחבלה היא ושלימה, בריאה אותה גילו

המים. לתוך שנפלה בשעה בא אחז באבא סאי

***

הינך "מדוע לו: באבא העיר סאי בשירדי. יום אחד באבא של סאי רוחניים באווירה חיים העולם הזה וחי חיי וויתר על דיקסיט בשם אדם
הזאת. ההערה למה השתייכה היה להבין יכול לא שם, אותו האנשים כפי שכינו דיקסיט, קאקא הינה שלי". המוטלת עליך האחריות דואג?

יום. באותו ממש קרתה תאונה השש הקטנה בת לבתו כי לו נודע ושם וילדיהם, אשתו את לראות לבומביי כדי הוא נסע מכן לאחר ימים כמה
את המשמעות דיקסיט למר הבהירה זאת תקרית חמור. באופן היא לא נפצעה הפלא למרבית אולם עליה, נפל הילדה שיחקה כבד שלידו ארון

באבא. סאי של ההערה של

***

האצלת מלבד וחסידיו. מעריציו על עלולים להתרגש שהיו אסונות במחיית שעסק ביותר בשעה משונות בשיטות לנקוט נהג באבא סאי
על עצמו המחלה את נטל הוא קרובות הרי שלעתים ריפוי, כאמצעי בידיו ששימשו חומריים אחורים ודברים אפר פרחים, ברכות באמצעות

מהבנים נדבק ואחד באיזור, השתוללה מגיפה בשנים 1911-1912. בשירדי בניו שהו ושני אשתו חאפרדא, באהדור החולה. האיש מגופו של
בשפה אליה פנה באבא סאי בבומביי. יותר טוב רפואי לטיפול החולה הבן עם מיד לעזוב וחפצה חרדה התמלאה חאפרדא גברת במחלה.



ואמר: "אמא, מכוסה אבעבועות ענקיות גופו כי באבא סאי לה אזי הראה נרגעה. לא האשה אולם הסכנה תחלוף, בהסבירו כי ציורית מאוד
הבריא. עצמו באבא וגם הבן, נרפא המחלה, את אליו משך ובאבא מאחר מה, זמן לאחר בנך". למען זאת לסבול עלי

***

דבר זה בה. מבטו נעץ את פשוט באבא מעצורים, ללא ניגרו מהן עיניה ודמעות כשכאבו מהמקום. אחת באבא לגברת העניק חסד דומה
של דמעות. לזלוג שפע החלו באבא מעיני את עיניה, אבל ייבש

***

ופסילים אלילים עובדי בראותו רוחו שלוות אלוהים, איבד את שליח שאפילו כינה אותו באבא סאי של דתי פנאטי מעריץ אחת פעם
כדי לרצוח כבדה חמוש באלה ובא הזאת, הכפירה אווירת קץ לכל החליט לשים הוא במחיצתו. רוח באורח נהג בהם באבא הינדים שסאי
ונגע מבט בו נעץ באבא פשוט בלבו, רצח וכוונות באבא אל כשהתקרב כזאת. כפירתית בפעילות שתומך ראה כמי שאותו באבא סאי את

כבלון מפוצץ. על הקרקע שנשמט הקנאי את שיתק מייד זה במרפקו. דבר

***

"אסור יד, סאי באבא כלאחר לו העיר ,1913 ב- אותו כשביקר באבא. סאי של גדול חסיד היה בקּורָלא, חשוב משרד מנהל שהיה ַנְצ'ֶנה מר
אלי בפולחן מכן כשהיה עסוק לאחר מה זמן והוא לא הבין אותה. משמעות עבור מר נצ'נה, שום היתה לא במטורפים". להערה זו לבטוח

לשים מבלי הפולחן בעבודת המשיך נצ'נה ומר כמזיק, לא נראה אדם משוגע. הוא מה במרחק ראה הוא באבא, סאי של תמונתו עם יחד הבית
ולאחר מכן האיש עם יכלתו כמיטב נאבק למוות. נצ'נה אותו לחנוק בכוונה נצ'נה על מר התנפל כמשוגע שנראה האדם פתאום אליו לב.

המטורף. של הרצחנית מלפיתתו מועד בעוד אותו והצילו לעזרתו אצו הבית דיירי הכרתו. את איבד
כשבאורח אקראי למעלה, שתואר באירוע מילא שהוא החלק את באבא לו גילה הזה, האירוע לאחר באבא סאי את נצ'נה מר כשביקר שוב

עליהם?" ישגיח ילדי, מי אשגיח על לא אם למוות. אותו לחנוק המטורף היה עלול רגע, עוד "לו היססתי שעמד בצד: למישהו העיר

***

שהיא לא עד כך כל וממושכים קשים היו הייסורים סבלה חבלי לידה קשים. ,17 בת שהיתה מינטאי, מאטוסראי ננאסאהב, בתו של
מה וכל "היכן שתמצא באבא סאי של הנבואה דברי על סמך הנערה אבי בסביבה. בנמצא היתה לא רפואית עזרה גם לשאת בהם. עוד יכלה

לסיומו הטוב. יבוא המשבר באבא סאי שבחסד קיווה וכך תמיד", עמך שתעשה, אהיה
לעזור כדי לננאסאהב, זה לתת את לו והורה הסגפנים שבשירדי, לאחד מעט אפר נתן מעריצו, בת הקשה של מצבה על שידע באבא סאי

ידאג. הסגפן יצא שלא בקצרה לו ענה באבא אולם ובדרך. ברכבת קילומטרים חמשים בן למסע הספיקו שלא רופיות שתי רק לבת. לסגפן היו
לאחר דקות חמש לבואו. בציפייה אותו שלח ננאסאהב כי אמר לו לו, העגלון מחכה שכרכרה לגלות הופתע הוא מהרכבת וכשירד לדרכו,

אותה שלח כי הוא הכחיש הרכבת, בתחנת המתינה שכרכרה לננאסאהב כשנודע המשבר. על בהצלחה הנערה באפר, התגברה שהשתמשה
אליהם. מדאגתם חסידיהם בפני העומדים ההדורים את מיישרים הקדושים כיצד נוספת דוגמא זוהי לשם.

***

הרכבת עצרה העיר, לפני קילומטר לבומביי, כחמשים חזרה ובדרך החגים באחד כדי להשתתף בשירדי ביקרה מבומביי חסידים חבורת
נפלה בין היא לנוע. החלה והרכבת החליקה לקרון, לחזור כשרצתה מים. לשתות כדי לרציף ירדה החבורה מנשות אחת באחת התחנות.

להפתעת אולם גופת האשה המרוטשת, את לראות כדי האנשים רצו הרכבת, כשעצרה הרכבת. ידי על סברו שהיא נרמסה והכל לרכבת הרציף
והצמיד מייד שם שהופיע באבא סאי על חשבה היא שברגע נפילתה היא הסבירה כשנשאלה פגע. מכל שלימה רגליה, על קמה היא כולם,

באבא במקום. סאי את איש ראה לא לאשה פרט אולם הרכבת. שעצרה עד הרציף אל קיר אותה

***

הוא עימה. להתמודד מכדי שיוכל כבד אתגר הבחינה היוותה אולם מעמדו, לשפר את כדי בחינה חייב לעבור היה חּולקאר אדם בשם
אל ברכבת מלנסוע בעדו מנע הרב אולם עוניו בבחינה, עמד אם יצליח. הוא לשירדי לרגל והבטיח לעלות לעזרה באבא לסאי בדבקות התפלל

האחראי על באבא סאי ציווה אותו, ראה שהוא ברגע באבא, לסאי נסע דבר של כשבסופו לתה. מהסוכר אפילו לחסוך, החל הוא באבא. סאי
קרבנו. ואת שיעור החסיד נפש יכולתו לדעת את את סוכר, ובכך הפגין הרבה עם לחולקאר תה להגיש

***



במגידי נועץ הוא בהצלחה. בבחינות לעמוד לגבי יכלתו גמור עצמי בטחון סבל מחוסר הוא לרפואה, סטודנט היה טנדולקאר כשדוקטור
יצליח, וביקש כי הבטיח לו הוא הדבר לסאי באבא, כשנודע מוחלט. ייאוש התמלא ביחס לכך. הוא חששותיו הצדיקו את עתידות וכולם

ולהפתעת הבחינות. להפתעתו עם באומץ להתמודד לו הורה הוא אחרים. אנשים של האסטרולוגיות והתחזיות כל הנבואות את לשכוח ממנו
בבחינות. טנדולקאר הצליח חבריו,

***

הוא לילה מוצדקת. באותו סיבה ללא עבד שבו המשרד מנהל משמעת על ידי הפרת בגלל כסף בסכום נקנס באבא, חסיד של שיריאן, מר
החלטתו את שינה המנהל כי להפתעתו גילה כשהתיצב במשרד, הוא הולמת לבעיה. למחרת תרופה בחלום לו שהבטיח באבא אל התפלל

לפי מפשע. נער חף ראש הוטלה על האשמה אבל אשמה, מכל נוקה שיריאן מר כן. לעשות ממנו ביקש מבלי שאיש הקנס שהוטל את וביטל
שלא הנער החליט זאת לאחר תיקונו. יבוא על העניין יום שבעים ושלושה תוך כי לו באבא שהבטיח לסאי הנער התפלל שיריאן, מר עצת

ושלושה השבעים ביום ובדיוק את העניין, בעצמו לבדוק הנער על הממונה החליטו עשר ביום השבעה המעוות. את לתקן או חנינה לבקש
עליו. שנאכף הקנס הוטל

***

הישירה עדותם על נשענה המשפט בית החלטת מקומי. משפט בבית למאסר נידון אחרים חמישה עם יחד באבא סאי של ממשרתיו אחד
דבר בסופו של לערעור. מקום שאין אחת בדעה היו הכל בכירים, ומשפטנים דין של עורכי לעיונם נמסר הדין כשפסק ראייה. שישה עדי של

לייצג היסס בניירות, שעיין לאחר הוא, גם דהומאל. מר בשם לסניגור לפנות הנאשמים חברי על ציווה הוא באבא, סאי בפני בענין כשבא
באחמדנאגאר המחוזי המשפט בבית ערעור הגיש הוא התיק. את לקחת הסכים הוא באבא, סאי של רצונו שזהו לו כשנודע אולם התיק. את
בבטחון: ענה דהומאל מר עדי ראייה. של ישירה עדות על שהן מבוססות משום המערערים, כנגד חזקות מאוד הראיות כי לו אמר והשופט
השופט ותככים". בידי חמולות הנשלטת כמו שירדי בעיירה אירוע שהתרחש במיוחד בו דבר, לשפוט מידה איננו קנה הראייה עדי "מספר
מבלי הערעור על הדין את פסק כתב השופט יודע". אזי אני סבור, "אינני נחרצת: ענה הסניגור תשובה כך?" ולכך סבור אתה האם " שאל:

הנאשמים. את וזיכה המדינה מטעם בתובע או במשטרה במתלוננים, להתחשב
את דהומאל ובישר מכן הגיע מר לאחר קצר זמן לנס. יהיו עדים הם זמן קצר בתוך כי לנוכחים סאי באבא בשירדי זמן הודיע באותו

סאי באבא. מקודם התיחס שאליו הנס זהו כי האנשים הבינו ואז הנאשמים, של המוחלט הזיכוי אודות על הבשורה המדהימה

***

אותו למסגד שבו נסע לשירדי. הובילו והוא רבה היתה באבא בסאי אמונתו שנה. עשרים לפני מאור עיניו איבד את מר דספנדה הסבא של
מיד". אליך תשוב "ראייתך ענה: סאי באבא לראות". יכול אינני לגמרי, עיוור "אני אמר: הוא אל באבא ומשהגיע זמן, באותו באבא סאי ישב
בלבד. ידים מגע באמצעות באבא סאי של הריפוי לכח דוגמה זוהי מיד. אליו שב הראייה וכח הזקן, האיש ראש על ידיו את הניח זאת כשאמר

***

מחלה של הסימפטומים אחד שהותו בשירדי. בזמן בכולרה נדבק באבא, סאי של גדול וחסיד נכסים מנאגפור עתיר איש שהיה ּבּוִטי, מר
סאי עם התיעץ אחראי עליו פילאי שהיה דר' זה. יכלה להרוות צמא מים לא כמות של ושם בוטי שממנו סבל צמאון חריף הוא זו נוראה

האחרון הדבר זהו בחלב ממותק. מבושלים אחרים וחמרים שקדים של תערובת רשם באבא סאי את צמאונו. ירווה משקה איזה באבא
לו. תרופה כזאת יתן מהמערב מהמזרח או הרפואה במדעי המתמחה כלשהו שרופא מכולרה באדם הסובל כשמדובר שאפשר לחשוב עליו

כלשונן. באבא סאי להוראות וציית ברפואה, ידיעותיו את הרופא הצידה הניח זה במקרה אולם כאלו. בנסיבות כקטלנית להחשב עלולה
לחלוטין. החלים והחולה נסוגה כולם המחלה להפתעת והוגשה לחולה. הוכנה באבא סאי שרשם התערובת

***

נובעת המחלה כי הסביר באבא אותו. שירפא כדי באבא כשחפת, הובא בפני סאי שנחשדה ממחלה בריאותיו שסבל בהימאג'י, בשם אדם
אולם להתערב, באבא סאי סירב גופניים. בתחילה בייסורים שנוצר החוב את לשלם חייב הוא וכי גנב - היה האיש - בעבר הנלוזים ממעשיו

באבא של והרחמים שהחסד ייתכן ולא חסותו תחת נמצא כעת החולה טענו כי ואפילו החולה למען ארוכות בו הפצירו שהנוכחים לאחר
הכל את המחלה. הוא אוהב את הוא. הוא יעקור ממך רחמן ה חלפו. צרותיך באבא ואמר: "אל תחשוש. סאי ממנו; אזי נכנע יימנעו

את עצמו". כמו
עצמו את החולה ראה הראשון בחלומותיו. בחלומו משונות התנסויות עליו כשהביא ביותר לריפויו מוזרה לדרך באבא סאי פנה אז

שנגרמו ממכבש וחרדה נוראים עינויים חווה הוא הבא בחלומו שיעוריו. על שקד שלא משום מורהו של שוטו תחת נעוריו מתייסר בימי
הקארמיים חובותיו לשלם את לו החלימה אפשרו בזמן רבה בעוצמה סבל שמהם העזה הכאב וההתרגשות חזהו. ושוב על הלוך שנע כבישים

מהמחלה. לריפויו הביא הדבר אוטומאטי ובאופן



***

לימד המר אולם הנסיון משמעות. וחסרת מאוד כמשונה להם להראות העלולה הוראה לחסידיהם נותנים באבא כמו סאי  לפעמים
לשלם חייבים הדברים נוגעים שבהם האנשים מהם, שאם מתעלמים משמעות עמוקה, יש ה של ולציוויים אקראיות למלים שגם אותם
כאל שטויות, אליהן מתייחס היה האדם שאחד הנולד את לראות באבא סאי של ליכולתו אחדות דוגמאות להלן מכך. על ההתעלמות ביוקר

חייהם. מנסיבות נעימויות שנגרמו רבים מאי חסידים שהצילו הגם
מבאבא לעזוב. רשות וביקש מסויים, במקום נוספים בכירים ופקידים עליו הממונה הראשי הגובה את לפגוש ננאסאהב אחת נדרש פעם
נדחתה על הפגישה כי לו נודע הראשי, הגובה עם נפגש וכשננאסאהב לעזוב, באבא לו התיר למחרת רשותו. את העניק לא באבא אבל סאי

בעצמו. הראשי הגובה ידי

***

לו איפשר למחרת אולם סרב, באבא סאי לעזוב. רשות מבאבא וביקש בפנדהרפור, ביותר חשובה הגנה מערכת לנהל התחייב אחד סניגור
בזמן אחד ביום נדחה לנהל היה צריך הוא אותו המשפט כי לו נודע שם לפנדהרפור, כשהגיע לגמרי לבאבא, נרגע שציית הדין עורך לעזוב.

העדרותו לפי בקשת הצד הנגדי.

***

פאטיל תירוץ לכך טאטיה המציא ואז ללכת, שלא ממנו ביקש סאי באבא למשפט. בפניו להופיע פאטיל טאטיה בשם אדם שופט ציווה על
השופט. של הלקויה מחמת בריאותו לא פעל המשפט כי בית לגלות הופתע למחרת הוא בבית המשפט. באותו יום להתייצב יכול שאיננו

***

עליו ואסר התערב באבא סאי מייד. לעזוב ורצה נוספים, בכירים ופקידים המחוזי הגובה עם מאוד חשובה פגישה היתה סאטה בשם לאיש
כשסאי באבא חמורות אחרות. לתוצאות או לפיטוריו להביא כזה עלולה במקרה שהעדרות משום זו, מפקודה נחרד מאוד סאטה ללכת. מר

העדרותו. כשהגיע מר של הצפויות מהתוצאות חרדה התמלא שהוא משום ליומיים אותו לכלוא החורג מאביו ביקש חרדה, הוא מלא ראה כי
זה אירוע לו. לדווח מבלי הממונים עליו על ידי בוטלו הקודמות ההכנות כל כי שימחה כשגילה השלישי, התמלא ביום המפגש למקום סאטה

והעתיד. ההווה היודע את העבר, כאדם באבא בסאי סאטה אמונתו של מר את מאוד הגביר

***

כולו טרוד לישון אחד הלך לילה הבוגרת. לבתו הולם שידוך למצוא המרובים במאמציו נכשל באבא, סאי חסיד של וואדיא, בשם אדם
בנו הנערים האלה, ואחד משני ידועות לי, "דאגותיך ואמר: נערים שני בפניו הציג בחלומו, באבא הופיע הזאת; סאי על הבעיה במחשבות

עימו עובד בחלום שנראו הנערים כי אחד וואדיא, אמר מר של לבנו החלום תוכן הולם לבתך". כשנודע זוג בן יהווה דיקסיט, קשאב של
התחתנה היכרות קצרה ולאחר הופיעה בחלום, שדמותו אותר הנער חקירה ודרישה, לאחר הנער שבחלום. לתיאור ומתאים לחלוטין במשרד

הבת. עימו

***

שקיווה משום וסירב למלא את ההסכם התחרט הבן, אבי זו. חברו, עם יתחתנו זה ילדיהם כי 1924 הסכם עם חברו בשנת ערך שיריאן מר
בחלומו הופיע באבא סאי וסעד. לעזרה באבא סאי אל מאוד מהדבר, והתחנן התעצב שיריאן מר יותר. ומבוסס טוב עתיד לבנו למצוא

לחתנו. הנער הזה יהיה כי תוך שנתים לו והבטיח
מחמת התמרד למיקוח, המושא עצמו, והבן בעשן, בנו בשוק הנישואין נגוזו יותר עבור גבוה מחיר להשגת ותכניותיו חברו תקוות בינתים

שנתים. באבא, כעבור סאי לדברי הצעיר נחגגה בהתאם הזוג שוקם, וחתונת המשפחות דבר ההסכם בין של בסופו וערכיו הגבוהים. מצפונו

***

מהבחינה הענותו את נכון אל שהם מראים הוא והחשוב וחסידיו, באבא סאי מעריצי בחיי והתרחשויות ניסיות אירועים כמה כאן הובאו
הקדושה. באישיותו עוררין ללא מבטחם את השמים לאלו הרוחנית

הנס הגדול שלו .1918 - הראשונה, בשנים 1914 העולם אדמות במלחמת עלי באבא סאי משימתו הגדולה ביותר של אפשר לראות את
ולהעניק צורה לו שאין לאלוהים צורה לתת היתה ביותר הגדולה משימתו אולם הרוחנית. מהבחינה למושלם מהרג' אופאסני את להפוך היה

האנושות. של הרוחני מהלכה את מחדש ויכווין היקום את שינהל כדי אינסופית עוצמה לו



 
  



רבים צדדים בזמננו חשף באבא האדם. מהר בני של הקליטה ולפי יכולת הזמן צרכי פי על את האמת חושף האלוהי האווטאר  בכל
יוצא הינו בני אדם אלפים שבעת בת הרוחנית בהירארכיה הדן זה בדממה, שניתנו הרבים גילוייו מבין הרוחניות. של עד כה ידועים בלתי
האלוהיים. בה בשעה והצדק היופי האמת, האהבה, הרחמים, החכמה, הרצון, העוצמה, החסד, ההוד, את אדמות עלי דופן. הם מקרינים

דרך פעילות מבוצעת ה אל האנושות שבבריאה, המדריכה את הכלל רווחת הרי שפעולתו למען אלוהים, של הגלוי הצד שהבריאה הינה
ההירארכיה הרוחנית.

שהגשים "אדם באבא הסביר: מהר .(God Realized) אלוהיותם הגשימו את ושישה חמישים אלו, רוחניים בני אדם אלפים שבעת מבין
הוא הידע היודע והידוע. מושלמת. הוא עירנות של שרוי במצב הוא ידע ותודעה. עם יחד ,(Almighty) יכול אלוהיותו, הריהו הכל את

הוא כי אלוהיותו יודע שהגשים את האדם הכל מצוי בקרבו. וכי בכל נשמה אינדיבידואלית, שוכן שהוא הוא יודע האוהב והאהוב. האהבה,
איננו יודע הרגיל האדם אולם אינסופי.   אותו תמיד ויהיה תמיד היה הוא וכי הקיים, כל של המוחלט והיעד דבר השוכן בכל

.(God Speaks/Meher Baba) הוא הולך". ולאן בא הוא מהיכן
ה ה Perfect Masters   מכונים חמישה אלוהיותם את שהגשימו אלה ושישה חמישים מבין

מעינינו הנסתרים זה ובעולמות שבעולם והיצורים האדם בני כל ועיסוקי גורלות על ומשגיחים הם מכוונים אדמות. עלי תמיד נוכחים
עלי אדמות. אלוהים של הבלבדית פעילותו הם הם של התבונה האנושית. להישג ידה מעבר ששוכנים יקומים ותנועת היווצרות ומפקחים על

בנימה באבא מהר אמר פעם ,1955 בנובמבר במהראבאד שנערכה ה עם באבא אוהבי של התוועדות הארוך החודש במשך
האנשים, לבבות הם גונבים את כלל בדרך בזמנם. החיים ה ה חמשת הם בעולם ביותר "חמשת הגנבים הגדולים הומוריסטית,

לקרבכם". ומורידים אותי אותי גונבים הם אפילו לפעם ומפעם
רגילה. הוא שב לתודעה אנושית הוא גם האלוהיות, הגשמת את שהשיג לאחר אלא אדם שנהפך לאלוהים, לא רק הינו 

כי משכן אומרים בעלי הידע אלו .  הוא אנרגטית וגשמית28. אלוהים נפשית, תודעה עם יחד בתודעה אלוהית זמנית מחזיק בו
שהוא ,  עם קשר אדם כשיוצר אהבה. מעוררת אהבה לב. בכל צפונה ""ה כי היא הדבר משמעות לב. בכל הוא אלוהים

לבבות גנבת קורא באבא מהר לזה הנפשית. ההתנגדות למרות ה אל נמשך והוא מתעוררת באדם הרדומה האהבה האהבה, התגשמות
מתייחס זה דבר האנושי. המין אדם אל בדמות אותו ומביאים אלוהים את פעם מדי גונבים גם הם באבא כי מהר אומר כן כמו האדם. בני
לאחר שנה 1400 כ- מהר באבא הופעתו של באבא. שנה, לפי מהר 1400 כל 700 או מתרחש זה עלי אדמות. ארוע האווטאריות לתקופות

האווטאר הופעת את לפועל מוציאים ה ה כשחמשת מתרחש מה זמן. באותו אלוהים של האווטאר אלוהים, שליח מוחמד,
אדמות? עלי

במהראבאד, והיא הכנסים בחדר שנערכה מיוחדת לתפילה התכנסות כדי תוך נוצרית תפילה באבא מהר הכתיב 1954 17 לספטמבר ב-
הקודש". ורוח הבן האב, "בשם כך: מתחילה

ש המצב את מייצג ה תודעה. חוסר ולא אין תודעה המצב שלאלוהים אלוהים, של ל ש המצב את מייצג ה
מודע. זאת בלתי עם ויחד לנצח מודע והוא בבריאה אחד וכל דבר כל נעשה שאלוהים היכן אלוהים, (Paramatma) של

בתפילה זו: קוראים אנו .ה ה חמשת את מייצגת  
לעד!" מהאב הקיים הבא לעד הקיים הבן אתה הוא "המשיח!

.ה ה עלי אדמות כחמשת תמיד השוכנת האלוהית הרוח -  באמצעות ל נהפך האב
חייב ויחיד אחד אלוהים אותו ושוב שוב אדמות. עלי אלוהים בצלם עשוי  - תמיד שהוא למה הופך שאלוהים זה שמתרחש ומה

אדמות כזורואסטר עלי התגשם אלוהים ,ה ה חמשת בגלל אלוהיותם. להכרת האדם את בני לעורר כדי דמות אדם ללבוש
בזמנים יהיה וכן באבא, מהר שוב בהודו בדמות בזמננו, וכעת בערב, כמוחמד בהודו, כישוע בישראל, ובודהא קרישנה כרמה, בפרס,

לאווטאר. המושלמים הופכים הוא שחמשת המורים למעשה מה שקורה לבוא. העתידים
ראייה לפעילות לאדם יכולת המעניקות חווייתי, ללימוד וגם השראה רוחנית הנאה מקור מהווה באבא של מהר את הכרזותיו לקרוא

אומר: הוא לדוגמא אדמות. עלי אלוהים של המסתורית
אווטארית. בכל תקופה אדם) אותי (לדמות המורידים ה ה חמשת בגלל זה מתרחש תמיד פעם. מרצוני אף בא "אינני

אינסוף יקומים". - המכילה במפתח לבריאה כולה אלה מחזיקים חמשת
הראינקרנציה, האבולוציה, הבריאה, של הפנורמה את בפרוטרוט באבא מהר מתאר ,(God Speaks) אלוהים" "דבר המרכזי בספרו
ונהייתה קמה שבגללו החיים משחק זהו לאלוהים לאדם ואדם אלוהים ידי האדם. על האלוהות של הסופית ההגשמה ואת האינבולוציה
אינסופי בכל, הקיים ,ו ה אלוהים של המצבים עשרת באבא את מהר חושף בזמננו, מקבילה לו שאין זה עצום בספר הבריאה.

מודע והוא הקיים אחד וכל דבר בכל אלוהים נמצא מ במצב מודע. בלתי אינו וגם מודע אינו אלוהים ,30ל מ של במצב ונצחי.
ה כשחמשת מזה, מתעוררת. חוץ איננה לבוא" "הרצון של השאלה האלה המצבים בשני לנצח. בו זמנית מודע ובלתי מודע והוא

חייב הוא אופן ובכל שאלוהים יבוא בעצמו? הצורך קיים מדוע בלעדיהם, לעולם שרוי אינו בדמות אדם, והעולם אלוהים הינם ה
.ה בגלל חמשת ה ושוב שוב לבוא
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מדוע?
של רוחנית התחדשות המחייב עולמי, משבר נגרם החושים והנאות חומרי כוח אחר האדם בני של האנוכית הרדיפה מחמת כאשר

האווטאר. האלוהים, כאיש סופי ולהיות דמות ללבוש חסר הצורה ה לאינסוף ה חמשת גורמים עולמי, מידה בקנה האנושות
בעבודתו להתחיל שעתו כשמגיע ילדותו. במשך שנות בו בקפידה הם צופים הכרוך בהולדתו. פרט בכל ומטפלים הוריו את בוחרים הם

את העולם לידיו ומוסרים אינסופיים ידע ועוצמה עליון, אושר לו מעניקים הם בלב האנושות, האהבה זרע זריעת באמצעות לגאולת העולם
מקדגאון, מהרג' נריאן מפונה, האזראט באבאג'אן היו בזמננו האווטאר התגלות את שהוציאו לפועל ה ה חמשת והנהגתו.

עוצמה לו באבא נתן עליון אינסופי, סאי אושר לו העניקה באבאג'אן מסאקורי. מהרג' ואופאסני באבא משירדי באבא מנאגפור, סאי טאג'ודין
אותו הכתיר האל דטטריה וטאג'ודין באבא של המלכות כס על אותו הושיב מהרג' נריאן ידע אינסופי. נתן לו אופאסני מהרג' אינסופית

שמימיות. בשושנים
ושום אחד מפתח יש רק לכספת לדוגמא, .ה ה חמשת בידי מצוי אולם הוא לעולם, אחד מפתח כי: "קיים גילה באבא מהר

ניתן שבלעדיו לא המפתח את מחזיק אחד העולם. - בכספת שולטים ה חמשת ה אותה. לפתוח יכול אחר אינו מפתח
להשתמש הסמכות את רק לשלישי יש רשותו. את תחילה לבקש מבלי אותה לפתוח אפשר ואי על הכספת, השני מגן הכספת. את לפתוח
את להרשות הסמכות בעל וה החמישי הוא בכספת. את העושר הטמון לחלק בזכות הכספת. הרביעי מחזיק את לפתוח כדי במפתח
ואחת חמשים עם ה, יחד ה חמשת .ה חמשת בין שווה באופן הנחלק לעולם, אחד מפתח מצוי רק כך אם החלוקה.

ה. חמשים ה של חמשת הנבחרים בית את ואחד אלה מהווים חמשים במפתח. אלוהיותן33 שולטים את הנשמות שהגשימו
אדמות עלי המשחק נמשך זאת בצורה לעולם. איננו משתנה וששה חמישים הזה של המספר וששה; חמשים מהווים חמישה ועוד ואחד

כמוס34". הינו סוד לכם אומר שאני כל מה והלאה. הלאה
ההתנסות את לאלה שהשיגו רק יכול להיות ידוע הוא לתיאור. ניתן אינו - אינסופיים עוצמה ואושר עליון ידע, האלוהיות - הגשמת מצב

.(mind) הנפש של ההשגה מעבר לתחום עומדת האלוהיות האלוהית. הגשמת התודעה שבמצב העילאית
כמוהם האדם בני ונצחי. כל אינסופי לחלוקה, ניתן בלתי חופים, לו שאין  של כ אלוהים את לנו לתפוס מסייע באבא מהר
ואופאסני באבא סאי באבא, טאג'ודין מהרג', נאריאן - באבאג'ן, של זמננו המורים חמשת וכך אלוהים. -  של זה ב כטיפות

לאוקיאנוס באוקיאנוס הפכה טיפה שהיתה שבאבאג'ן הדבר משמעות הדבר? משמעות מה לאוקיאנוס. שנהפכו בני אדם היו - מהרג'
האלוהי. לאוקיאנוס נהפך באוקיאנוס טיפה שהיה באבא, טאג'ודין האלוהי. לאוקיאנוס נהפך באוקיאנוס טיפה שהיה מהרג' נאריאן האלוהי.

כשכל לאוקיאנוס האלוהי. באוקיאנוס נהפך שהיה טיפה מהרג', אופאסני לאוקיאנוס האלוהי. באוקיאנוס נהפך שהיה טיפה באבא סאי
האלה ה ה חמשת אינסופי ונצחי. לחלוקה, ניתן בלתי  - האלוהי את האוקיאנוס מהווים הם מצורפים יחדיו החמישה

אותו באושר וציידו מהר באבא שנקרא האלוהי הזה התודעה לאוקיאנוס מופלאה אנושית העניקו דמות התודעה האלוהי שנהפכו לאוקיאנוס
בתקופה חדשה. מחדש אותו ויכווין העולם את שהוא יקבל לידיו אחד מהם, כדי כל התנסו שבהם אינסופיים, ועוצמה עליון, ידע

את בדיוק יש אחד שלכל אחד, משום כאלוהים תמיד עומדים ה ה חמשת אנשים שונים, כחמישה הופעתם "למרות
מנהגיה או מנהגיו עם אחרת, אישיות אחד כל העולם, מפגין אל חיצונית זאת, בהתיחסות למרות אלוהית. תודעה של עילאית התנסות אותה

באנשים. הטיפול ודרך האופייניים,
מה את מהווים - מהרג' אופאסני באבא, סאי באבא, טאג'ודין מהרג', נאריאן באבאג'אן, - יחדיו מצורפים ה ה חמשת כל

האווטאר. - הוא שאני
כל של התכונות מכל עשוי אני הזאת. שנהייתי הוא בגלל החמישיה אותי מטה, וכל מה הורידו   של הזאת החמישיה

החמישה כל של האיכויות כל לפיכך אלה.   של חמישה העמדות חמשת את כולל האווטארי ומעמדי האלה, ה חמשת
בי". מצויים

דת - אחת דת רק קיימת ונצחי. לחלקו, אינסופי אפשר שאי שקיים, מה בכל השרוי , אלוהים רק שיש הוא מזה לומדים שאנו מה
זה  אחד, רק קיים באבא. ומהר ישוע, מוחמד בודהא, קרישנה, רמה, זרתוסטרה, לו, כמו רבים ששמות זה, אחד אל אלוהים ה
,(Qutubs, Sadgurus) ,ה ה כל אלוהיותם, את שהגשימו האדם בני כל מודעת. התנסות מתוך האלוהים עם שהתאחד

בשעה בה אחד. בכל שקיים את אלוהים שרתו בכל. השוכן אלוהים את אהבו דבר. בכל אלוהים את המודעת. ראו בהתנסות אחת אחדות הינם
ולחוש כי לדעת חייב שהאדם הרי עליון, מכל נעלה שהוא  אלוהים או של בדמות או בשם בה, שבחר באלוהות לדבוק חייב שכל אחד

והפגודות. המקדשים הכנסת, המסגדים, הכנסיות, בתי העולם ובכל בכל רחבי ונערץ מהולל מוכר, ה
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אמר: באבא מהר
האווטאריות בזמן התקופות התקופה. של ה ה תמיד בחמשת תלוי עולם, של כקדמונו שאהיה, שהייתי ומה מה שאני, "מה

אדם. דמות ללבוש לאלוהים המושלמים המורים חמשת גורמים
לגבי. התקופה של ה ה חמשת מהרג' הינם ונאריאן טאג'ודין באבא באבאג'אן, אופאסני מהרג', באבא, סאי

כי השניה ממיליונית בפחות להכיר לי גרמה באבאג'אן הראשי. התפקיד את במישרין מילאו ובאבאג'אן מהרג' אופאסני החמישה, מבין
(הוא עולם של קדמונו האווטאר, אני הוא כי הידע את מהרג' אופאסני לי העניק שנים, שבע דנא), ובמשך מקדמת (מעמדי אלוהים הוא אני

לדעת לי גרם מהרג' אופאסני שאני. מה לחוש מה שאני, באבאג'אן גרמה לי את שאבשר בזמן זה לי גרם באבא סאי זאת). בעמדה אותי ביסס
אלוהי. ידע לי נתן אלוהית. אופאסני מהרג' עוצמה העניק לי סאי באבא שמימי, אושר עליון העניקה לי באבאג'אן שאני. מה

המודרני. את העולם לגאול שבא עולם, של קדמונו הוא אני אינסופיים. עליון ידע ואושר עוצמה, הנני



  

באופן אותו וייחסו בשגגה בו השתמשו הובן, הזה לא המושג לפיכך הרגיל. להבנת האדם קשה האמיתי הרוחני במובנו אווטאר המושג
אווטארים, כאל מתייחסים האומה אל מנהיגי אפילו מעניקים, והאהבה שהם ההערצה אדם רוחשים, שבני הכבוד יראת מחמת נכון. שאינו

אווטארים. אמנם או אחר כולנו זה במובן האווטארית. לרמה וקדושים דת אנשי רוחניים, מורים לרומם של בני האדם הכללית הנטייה מלבד
מוחמד ישוע, בודהא, קרישנה, רמה, זרתוסטרה, כמו האווטארים שנראים כפי הכתובה ההיסטורית במשמעות או הכללית במשמעותו אולם

עשוי לתפוס. שהשכל ממה יותר רבה משמעות יש אווטאר למילה באבא, ובימינו מהר
או עליה ירידה תיתכן איך בכל, שרוי שאלוהים מאמינים כשאנו מהיכן? ירידה "ירידה". ומשמעותה מסנסקריט נובעת המילה אווטאר

בידי לפועל המוצא אירוע הינה שההתרחשות האווטארית זה לראות שיש מה ונצחי? לחלוקה, אינסופי ניתן שאינו קיום מהווה כשאלוהים
אחרי שנים 1400 אווטארית חיים בתקופה אנחנו שנים. 1400 עד 700 שזה זמנים, מחזור שִנשלם כל עת הזמן של ה ה חמשת

רחמיהם שמחמת משום נכונה, על להכירו יכולים ה ה רק חמשת אדמות. עלי האלוהי האווטאר או האחרון השליח מוחמד,
חמשת .כ סופי ולהיות דמות ואינסופי ללבוש חסר צורה שהוא למה הם גורמים גבולות, שאין לה האנושי למין ואהבתם האינסופיים

האם, ברחם ונוצקת העובר כשדמותו הולכת על ברוך משגיחים הוריו, את בוחרים הם מקום הולדתו; מחליטים על ה ה
מעבירים הם ואז אדמות עלי עבודתו את להתחיל כשהוא מוכן רק מסירים הם צעיף, אותו עליו פורשים הם וגדילתו. הולדתו על מגוננים

ומקושטת בניסים במיתולוגיות הקדומים מצועפת השירה לאנושות באמצעות ספרי שנמסרה האווטאר כפי דמות בעולם. את השליטה אליו
הדמיונות האנושיים. ברקיע רק הוא נגלה ולפיכך

גדול, שבחר "אווטאר" או "מהטמה" היה עליו ספר כי הוא שכתב סופר הציע המוקדמים של סאי באבא, חייו על מקורי רישום כיוון שאין
ששוררת משום כזאת. לאפשרות כתימוכין אורובינדו את ציטט ואפילו לידה, של הפיסיולוגיים התהליכים את לעבור מבלי גוף, לעצמו

God) ."דבר אלוהים" בספרו באבא מהר מה שחשף את ללמוד שראוי הרי במושג "אווטאר", שכרוך מה בכל בקרב אנשים מבוכה רבה
.(Speaks

של האבולוציה התהליך דרך כל שחלף לאחר , שה הוא התקופה, של האווטאר לבין ,  האלוהי של בין מעמדו "ההבדל
משום האבולוציוני את התהליך כלל לעבור חייב שהאווטאר איננו בשעה אלוהים, בה - כאדם החיים האלוהיים את וחי שב הקוסמית,

איש. - כאלוהים אדמות עלי וחי לאדם במישרין עצמו נהפך אלוהים, כשאלוהים של ביותר העילאי המעמד את מהווה שהאווטאר
שניהם הערך. שוות התנסותם דומה מבחינת בעמדה שרויים הינם והאווטאר (Sadguru) גם ה האלוהיים, החיים את חיים "כשהם

ביותר הגבוה ועד לשלב ביותר הנמוך שוכנים בשלב באשליה34. שניהם חיים ורמה של שלב מצויים בכל שניהם כן אלוהיים וכמו חיים חיים
שלב. באותו נהפך לזה שלב והאווטאר באותו פועל הוא שה ביותר והחשוב היחיד ההבדל זאת, כל למרות זמנית. בו

נתבונן הבה הרגילה האנושית ההבנה מספר, אולם לצורך לאין רבות דוגמאות ו"נהפך", אפשר לצטט "פועל" של הנקודה את לחדד "כדי
כבדוגמא. במחלה

אותו "משחק" חולה. כשרואים לכאורה שהוא הרי במחלה, לקה הוא כאילו וכשנראה יחלה, ולא לחלות  איננו יכול "לדוגמא,
 חולה משום שהוא היותו את מושלם באופן משחק למעשה רואים אותו הם אלא חולה, אותו רואים הם שאין אנשים חולה ממש, הרי

למשכב ממש שהוא נפל חולה, הרי האווטאר את רואים כשאנשים גיסא, מאידך חולה. הוא כאילו מתנהג והתגשמות השלימות; הוא 
אינסופיים. עליון ידע, ואושר בעוצמה, בד בבד מגּוֶּבה חולה, הרי שהוא ממש נעשה שהאווטאר הגם אבל חולה פשוטו כמשמעו. והוא

רוחני; רובד באותו לאדם או מצב, או שלב המצוי בכל הדבר או כיצור זמנית ה בו מתנהג המקומות ובכל מצב בכל שלב, "בכל
להכל ונהיה הוא נהפך זמנית הרוחני, ובו ברובד אדם ולאותו ומצב שלב שבאותו לדבר או זמנית לייצור בו שהאווטאר נהפך בשעה בה

לכל דחיפה קוסמית לתת האינסופית ביכולת מחונן רק האווטאר המצבים והרבדים. השלבים, לכל ומעבר והרבדים, השלבים, המצבים בכל
התודעה. של את התבגרותה ומחיש יחד גם ולכל האנושות היצורים הדברים,

אחד. וכל  נעשה ממש הוא אלא אחד בכל  ומצוי שהוא רק לא האווטאר האלוהי אדם. בכל ושרוי  מצוי "למעשה אלוהים
נהפך אלא פועל איננו בשעה שהאווטאר פועל בה הרבדים ה ובכל שבכל שלב בין האווטאר ל והיסודי היחיד שההבדל "מכך

ממש. לזה
צריך הוא יכול עוד להיות אדם, ואם הוא אין לאלוהים, לפיכך כשנהפך אדם לאלוהים. נהפך המילה  היא שהאדם "משמעות

בן של הטבעיות הנטיות כל את מפגין אומרת, זאת לידי מעשה, טבעי בא באופן כשזה כאדם ולהופיע להתנהג לשחק, עליו כאדם, לחיות
האדם.

כך התודעה, ורבדי בכל השלבים מושלמת כך בצורה כל התפקיד) את חי שהוא חלקו (או את משחק הסאדגורו ,  "בהיותו
כאילו נראה הוא כן כמו שבעולם הארצי. האדם בני בקרב האדם כאחד הרגילים האדם לבני נראה האחרים, הוא והמובנים הנסיבות שבכל

אלה המצויים המעודנת, ולגבי בספירה המצויים אלה עבור (subtle plane (האנרגטי, המעודן התודעתי האדם שברובד אחד מבני הינו
מהם. כאחד מופיע הוא (mental planes) הנפשיים ברובדי התודעה

שנהפך זה אדם סאדגורו, ,  המילה שמשמעות בעובדה כלול ההבדל כל לגמרי. שונה הסיפור של האווטאר, "במקרהו
מספיק המילה "אווטאר". של המשמעות הכללית את לתפוס ביותר קשה לאדם. שהפך משמעותו אלוהים בשעה שאווטאר בה לאלוהים.
מהמילה מה שמשתמע כל זה אין אולם לאדם. הופך שאלוהים הוא הדבר ומשמעות אלוהים הינו הוא האווטאר כי לבני האדם לומר יהיה

מביעה. שהיא מה או "אווטאר"

המתרגם) (הערת האלוהי. בדמיון אלא ולמעשה הינו קיים קיים, שהעולם לאשליה הכוונה 34



כל עבור דרור לציפור נהפך אלוהים האדם ובו זמנית בני כל עבור לאדם הפך אלוהים וכי אלוהים הינו האווטאר כי לומר יותר "נכון
אויר חלקיק שבבריאה, האבק גרגרי לכל אבק גרגר שבבריאה, החזירים כל עבור חזיר שבבריאה, הנמלים כל עבור נמלה שבבריאה, הדרורים

בבריאה. המצוי דבר וכל אחד כל עבור וכולי, שבבריאה האויר חלקיקי לכל
הזאת מחלחלת שהאלוהיות הרי ,ה בקרב האלוהים של אלוהיותו הופעת את לפועל מוציאים ה כשחמשת ה"

האווטאריות אלוהים בתקופות מתערב כתוצאה מזה ונפשיות. אנרגטיות גשמיות, צורות באינספור סוגי עצמה ומציגה את ב למעשה
בפשטות כי אומר ולפיכך זאת לתפוס איננו יכול הארצי האדם אולם הלאה. וכן הלאה כנמלה וכן הנמלים ובעולם כאדם האדם בין בני

הוא שייך. האדם שאליו בני בעולם אותו לספק צריכה זאת לאדם והבנה אלוהים נהפך
פועל. וה נהפך האווטאר כי העובדה בעינה עומדת האדם, בני הבנת תהיה שלא "איך

כלל עולמי". באופן פועלת אלוהיותו אדם יחידים אלא בני את הקארמה של פעם אף עצמו על נוטל "האווטאר איננו
(God Speaks, pages 160, 268-269)



   

לדעת אלוהים של הראשוני הדחף כאן מופיע של האי-תודעה, למדרגת התודעה וגם מעבר המרומם האלוהים, של מעבר האינסופי במצב
צדדים שני מבין סימולטניות. כתוצאות אינסופית, אי-תודעה וגם אינסופית תודעה מייד התגלתה זה, ראשוני דחף הופעת עם ויחד עצמו. את

את מוצאת האינסופית האי-תודעה האלוהית. ההתגשמות או האווטאר תפקיד את האינסופית התודעה משחקת לזה, זה לכאורה מנוגדים
ידיעה עצמית להשיג המלאה התודעה מבקשת האדם, בצורת הזמן. תהליכי באמצעות מלאה תודעה לפתח השואפת ביטויה באבולוציה

התודעה באמצעות הזאת להגשמה לחלקה הובא ניתן שלא האחת הנצחית כאמת האלוהיות שהגשים את הראשון האדם עצמית. והגשמה
האינסופית. האווטארית

של המלאה התודעה בהגשמת האלוהיות אלוהיותה. אולם את שהגשימה הראשונה של הנשמה (Master) הראשון ה הינו האווטאר
אלוהיותו, את שהגשים הראשון האדם של "ירידתו" יחד עם לפיכך, האווטאר. והנצחית של האינסופית התודעה עם מתמזגת הראשון ה

הראשון. ל זהה הינו החוזרת, האווטאר של ההיוולדות מזווית הראייה לפיכך בגוף בשר. והתגשם מטה ירד עצמו האווטאר
 Beams from Meher Baba on the Spiritual Panorama, p. 27-28 )  )



 

שבע להבנת ופולחנים דתיים אלא טקסים וקיום דתיות מערכות אמונה, עיקרי אמונה, לשיטות חשיבות איננו מעניק שום באבא מהר
שלהלן: האמיתות

(סופית). עצמיות האלוהית שבכל העצמיות שהוא והיחיד, האחד אלוהים של היחידי הוא הממשי הקיום .1
שלו האמת עם ולהתאחד לדעת עזים לראות, געגועים זה, המעוררת (אלוהים) האהבה לאינסוף היא היחידה הממשית האהבה .2

(אלוהים).
מוקרבים. עצמם, ואפילו החיים נוחיות מעמד, נפש, גוף, הדברים, כל זו, אהבה אחר הרדיפה מחמת שבו זה היחידי הינו הממשי הקרבן .3

היומיום. חובות בקרב האנוכיות והתשוקות המחשבות כל את הנוטש זה הינו היחיד הממשי הוויתור .4
ידע בקדושים ובחוטאים. רעים, הנקראים וכאלו טובים הנקראים אלו בקרב ששוכן זה הוא שאלוהים הידע הינו האמיתי היחידי הידע .5
שמץ ללא לפעול בעימות, וכשהינך נדרש להשתתף לגמול, הנסיבות, מבלי לצפות שדורשות במידה שווה כפי לכולם לעזור ממך דורש זה

או במחשבה, מילה באיש לפגוע אחיות; לא או כאחים אחד לכל אחווה רגשי מתוך אושר לאחרים לנסות לגרום שנאה, או של עוינות כלשהו
בך. שפגעו באלו לא גם מעשה,

טהור לחלוטין. אופי מבטיחה היא נמוכות, שרק להמנע מהתמכרות לתשוקות החושים המשמעת על היא היחידה השליטה הממשית .6
לרצונו מושלם רוח בקור נכנע והאדם עוינות, בשום נסיבות מופר איננו המשקל הנפשי שיווי שבה זו היא היחידה הממשית ההתמסרות .7

שהוא. קושי בתוך כל אלוהים של



 

הסבריו בגלל במינו מיוחד לפיכך הינו (Kabirwani) קאבירוואני ספר שיריו משורר. כן וכמו   היה (Kabir) קאביר
לאדם גם היפים עניינים על קאביר דיבר , בהיותו המדומה. והבריאה הנתיב הרוחני אלוהים, אהבת אלוהים, אודות על הצלולים

ביכולת מצויים שהם אפילו סודות רוחניים, כמה ישירות, במשל וגם במלים גם לחשוף, מהסס אין הוא הרוחניות. אחר למחפש וגם ברחוב
הצפונה כברוב העמוקה המשמעות את נכון אל מבינים הם שרק רוחנית המוארים לאלו רק אופן בכל ידועים הינם הרגיל, האדם התפיסה של

אמרותיו.
בזמן באוויר הפיזי גופם עם עצמם לרחף מכח האזוטרי), המסוגלים בנתיב הידע שיטתי המתאמנים באופן (כאלה יוגה אנשי קיימים

כל זה חיצוניים, אבל עזרים שום באוויר ללא לעוף או המים פני על בגופם ללכת המסוגלים יש כאלו חולפת. נפשית שהם נמצאים בהתעלות
למעשה, ועיקר. כלל ערך אין אלו לנסים רוחניות, מידות פי על נמדדים כשהם האלוהית. האהבה את חוו הם כי הוכחה או סימן מהווה איננו

התפתחותו ממשית בפני נגף אבן מניחה גם הרוחני, אלא מהנתיב הגמור ההפך שהינה לא רק המצוי היוגי ידי על במעשי נסים ההתעסקות
הרוחנית. אל נתיב ההתקדמות האינדיבידואל של

עמד אחד יום :ה התגשמותה של את המהווים , מתעלמים מכך כיצד מראה הינדי  מחיי הלקוח להלן הארוע
אחת. יוגי פרוטה של זעום סכום לנהר תמורת מעבר אל נוסעים המעבירות הקטנות מסירות המעבורת לאחת וחיכה הנהר שפת ה על

והשיב, "נכון, ה חייך יותר?" קל "האם לא היה זה ואמר: ושוב הלוך המים הולך ממש על פני כשהוא אליו ובא מחכה, ראה אותו אחד
אחת". פרוטה - הסירה מתעריף אפילו פחּות זה של והערך
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