
اوتار مهربابا
1894-1969 میالدی / 1273-1347 هجری شمسی

مهربابا به معنی پدر مهربان می باشد. در اوایل دهه ی1920 این نام 
توسط یک گروه از مریدان، زمانی که اولین نشانه ها از حالت روحانی 
مرشد روحانی شان پدیدار گشته بود به ایشان داده شد. امروزه هزاران 
هزار نفر از هر سنت مهم مذهبی، مهربابا را همان کسی می شناسند 
که انتظارش را می کشیدند، پیامبر، بودا، مسیح. در هندوستان او را 
عمومًا به عنوان اوتار می شناسند که واژه ای به زبان سانسکریت و به 

معنی نزول خداوند است.
مهربابا به نام مهربان شهریار ایرانی در 25 فوریه 1894 )یکشنبه، 
ششم اسفند 1273( در شهر پونای هند به دنیا آمد. والدینش زرتشتی 
بودند و پدرش شهریار، جوینده واقعی خدا بود که قبل از ازدواجش 
برای سال ها یک درویش سرگردان در بیابان های بین ایران )محل 
تولدش( و شمال غربی هند بود. مهربابا درباره ی پدرشان فرمودند: او 
بی نظیر بود و در مورد مادرشان فرمودند: شیرین زنی با جرأت و زیبا 

بود با عشقی شگفت آور و جانسپار به پسرش.
او دوران کودکی طبیعی را گذراند و به دبیرستان مسیحی سن وینسنت 
و بعد به دانشگاه ِدکان رفت. در سن 19 سالگی زمانی که هنوز در 
دانشگاه بود، هویت واقعی اش با دیدار حضرت باباجان برای او آشکار 
گردید. حضرت باباجان یک مرشد کامل مسلمان و یکی از پنج مرشد 
به  منحصر  لحظه ی  در یک  باباجان  بود.  زمان  قطب(  یا  )سدگورو 
فرد، تنها با یک بوسه بر روی پیشانی مهربان، به او تجربه ی بزرگ 
سرور خدا یا خودشناسی را داد. پس از آن مهربان به نزد مرشد کامل 
هندو، اوپاسنی ماهاراج فرستاده شد. در اولین دیدار ماهاراج سنگی 
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به همان نقطه از پیشانی مهربان جوان که به او آگاهی الهی داده 
شده بود، پرتاب نمود و در طی هفت سال تماس مهربان با ماهاراج، 
ماهاراج آگاهی طبیعی او از جهان را بدون قطع یا کم کردن آگاهی 

الهی اش بازگرداند.
در سال 1921 مهربان به مقام یک مرشد کامل رسید و شروع به 
جمع آوری اولین مریدان نزدیکش نمود. بعد از چند سال آموزش های 
شدید به آنها، او یک اشرام در مهرآباد نزدیک به احمدنگر )در 140 
کیلومتری شمال شرقی پونا( تأسیس کرد، که در آنجا یک مدرسه ی 
آزاد، جایی که روحانیت دارای اهمیت بود و یک درمانگاه و بیمارستان 
مجانی با پناهگاه و غذا که برای فقرا بود، راه اندازی نمود. هیچ فرقی 
بین افراد طبقه های باال و پایین جامعه وجود نداشت و همه با هم در 

یک دوستی عمومی زندگی می کردند.
کیش های  و  جامعه  مختلف  طبقه های  از  که  پیروانش  به  مهربابا 
معنوی،  نظم  کامل،  زندگانی  یک  عملی  به طور  می آمدند  مختلف 
عشق برای خدا، فهم روحانی و خدمت بدون انتظار را نشان می دادند. 
شخصیت جذاب و توانایی اش، قلب های کسانی که در تماسش قرار 
می گرفتند را لمس می کرد و زندگی اشخاص زیادی را تغییر می داد 
و عشق دایم و وفاداری را در افراد نزدیک به خود در طول دهه ها از 

آزمایش ها و مشکل ها مستقر می نمود.
مهربابا در دهم جوالی 1925 )یکشنبه، نوزدهم تیرماه 1304( سکوت 
یافت1.  ادامه  سال   44 حدود  در  دوره،  یک  برای  که  کردند  اختیار 
او خود کامل  زمانی که  تمرین روحانی در  پذیرش یک  او  سکوت 
بود نمی باشد، بلکه آن محدودیتی بود که ایشان برای نفع همه ی 
آفرینش به خود گرفته بود. برای سال های زیادی او با دیگران توسط 
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اشاره به حروف تخته ی الفبا که یکی از مریدانشان آن را می خواند 
رها  را  الفبا  تخته   1954 سال  در  ایشان  اگرچه  می کردند.  صحبت 
نمودند و بعد از آن ارتباط از طریق سیستم خودشان که اشاره های 

منحصر به فرد دست و زیبایی در بیانشان بود را آغاز نمودند.
بود.  ایشان  جهانی  مسافرت های  از  دوره  یک  شاهد   1931 سال 
مهربابا در طی مدت شش سال بعد ده بار به اروپا و سه بار به آمریکا، 
یک بار به چین و خاور دور مسافرت نمودند. هدف مهربابا از رفتن به 
غرب همان طور که خود در آن زمان توضیح دادند، موضوع تأسیس 
یک کیش و آیین جدید یا اجتماع های روحانی و سازمانی نبود، بلکه 
بیشتر برای بیدار کردن مردم به یک حقیقت تقسیم ناپذیر که شامل 
تمام جنبه های زندگی بود، انجام شده است. در غرب او را همچون 
شخصیت الهی مسیح تشخیص دادند و تعدادی به پیروان او تبدیل 

گشتند.
شکل   1940 دهه ی  طی  در  و   1930 سال  پایان  در  مهربابا  کار 
جدیدی یافت. تمرکز افزاینده ا ی در تماس های شخصی شان حاصل 
شد و به اشخاصی که آنها را مست می نامید خدمت می نمود. مست ها 
روح های پیشرفته ای در آسمان های درونی از مسیر روحانی هستند 
که از آگاهی مستقیم خدا مست شده اند. در صورتی که ظاهر بیرونی 
مست ها اغلب دیوانه به نظر می رسند. در حقیقت آنها مخزن عظیمی 
از نور روحانی هستند و همچنین برای مهربابا در مأموریت روحانی اش 
سودمند بودند. مهربابا در جستجوی این اشخاص تمام طول و عرض 
شبه قاره ی هند را از دهکده های کوچک تا شهرهای بزرگ با قطار 
این  جستجوی  در  مهربابا  نمودند.  مسافرت  پیاده  حتی  و  گاری  یا 
و  کنند  دهند، حمامشان  غذا  آنها  به  که  نمودند  مسافرت  اشخاص 
و  زمان  این  در  کارشان  دیگر  جنبه ی  بنشینند.  اعتکاف  در  آنها  با 
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به راستی در سراسر زندگی شان به استحمام جذامی ها، شستن پاهای 
فقرا، تعظیم کردن به این اشخاص بدبخت و دادن حبوبات، لباس 
و پول به آنها بود. دوباره مهربابا آگاه ساختند که این کارها زمانی 
که توسط خدا- انسان انجام می شود، نه تنها برای آنهایی که به طور 

مستقیم در ارتباط بودند، بلکه برای همه ی بشریت مؤثر است.
مهربابا در 16 اکتبر 1949 )بیست و چهارم مهرماه 1327( ارتباطشان 
قطع  داشتند،  زمان  آن  تا  که  روابطی  و  مالکیت ها  مکان ها،  از  را 
نمودند و آنچه که آن را یک زندگی جدید از درماندگی و ناامیدی 
سه  طی  در  شدند.  رهسپار  نامیدند،  خدا  به  کامل  اعتماد  در  کامل 
سال بعد ایشان به طور ارادی حالت مرشدی کامل خود را در راستای 
ایفای نقش یک جوینده کامل رها نمودند. این مرحله در اوایل سال 
1952 )1330( با آنچه که ایشان مانونش یا فنای ذهن می نامید به 
باالترین حد رسید. مهربابا بعد از آن، ارتباط با پیروان زندگی قدیم را 
از سر گرفتند و به تماس های شخصی شان در این دوره با صدها هزار 
ورزیدند.  مبادرت  بود،  عمومی شان  دارشان  برنامه های  که طی  نفر 
به صراحت  بار  اولین  برای  مهربابا  )بهمن 1332(  فوریه 1954  در 
خودشان را اوتار معرفی نمودند. اوتار نزول مستقیم خداوند به شکل 
از:  عبارتند  تاریخ  در  شده  شناخته  قبلی  اوتارهای  است.  انسانی 
زرتشت، رام، کریشنا، بودا، مسیح و محمد. تعداد بسیاری از پیام های 
پراهمیت مهربابا در این دوره اعالم شد که عبارتند از پیام جهانی، 
باالترین باالترها و کتاب خدا سخن می گوید که یک اثر بی نظیر و 

روشن سازی بی مانند از موضوع خدا و آفرینش است.
در طی دهه ی 1950 مهربابا سه مرتبه به غرب مسافرت نمودند تا 
با مریدان قدیمی برقرار نمایند و فرصت  ارتباط خودشان را  دوباره 
این  طی  در  نمایند.  میسر  واردین  تازه  با  را  شخصی شان  ارتباط 
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مالقات ها ایشان در مرکز ِمرتل بیچ در کارولینای جنوبی و کوئین لند 
در استرالیا اقامت داشتند که برای ایشان به وسیله ی عاشقانشان در 
آنجا آماده گردیده بود. ایشان متحمل دو حادثه جدی اتومبیل شدند. 
آنها در اُکالهما در سال 1952 و دیگری در ساتارای هند  از  یکی 
در سال 1956 بود. همان طور که ایشان در آن زمان توضیح دادند: 
روحانی  و  فیزیکی  عذاب  و  رنج  باید  ظهورهایش  همه ی  در  اوتار 
که قسمتی از مصلوب شدن او برای رستگاری بشریت می باشد را 
متحمل شود. صدمه هایی که مهربابا به ویژه از حادثه دوم اتومبیل 
بعد  دهه ی  در  سالمتی شان  تدریجی  کاهش  باعث  شدند  متحمل 

گردید.
مهربابا بعد از سال 1958 بیشترین حجم مسافرت ها و دارشان های 
عمومی شان را قطع نمودند و به اعتکاف سخت روزافزون برای هدفی 
که کار جهانی می نامید، اقدام نمودند. این اعتکاف تا پایان دهه ی 
برنامه ی  وسیله  ی  به  زمان های کمی  در  تنها  و  یافت  ادامه   1960
دارشان شرق و غرب در 1962 و دارشان پونا در 1965 قطع گردید.

در جوالی 1968 )تیرماه 1347( مهربابا اعالم کردند که کارشان را 
با صد در صد رضایتشان به اتمام رسانیده اند، اما سالمتی شان بسیار 
ضعیف شده بود و بعد از چند ماه در 31 ژانویه 1969 )جمعه یازدهم 
تا  نمودند  رها  را  خودشان  فیزیکی  ایشان شکل  ماه 1347(  بهمن 
هستند،  او  عاشق  که  کسانی  همه ی  قلب های  در  همیشه  برای 
در  گودالی  در  بدنشان  قبلی شان،  دستورهای  مطابق  کنند.  زندگی 
تپه ی مهرآباد که برای این منظور 30 سال زودتر مهیا شده بود در 

زیر خاک قرار داده شد.
امروزه مقبره ی مهربابا در مهرآباد محل زیارت هزاران مالقات کننده 
با  بیعت  برای تجدید  دنیا  از همه  جای  زائرینی است که سالیانه  و 
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کسی که آنها او را اوتار زمان می شناسند، می باشد.

پیام جهانی مهربابا
پایه گذاری  ابدیت  دوران  طی  در  که  را  احکامی  و  اصول  انسان    
از سخنان خدا،  پیروی  انگاشته است. عجز بشر در  نادیده  کرده ام، 
برابر  در  اینکه  به جای  قرار می دهد.  را مضحکه  اَوتار  آموزش های 
به جنگ  او  نام  به  برد،  کار  به  را  مهربانی  و  آموزش هایش شفقت 
می پردازد. به جای اینکه بر اساس فروتنی، پاکی و راستِی کالمش 

زندگی کند، به تنفر، آز و خشونت خو گرفته است.
چون بشر اصول و احکامی که به وسیله خدا در زمان های گذشته 
پایه گذاری شده است را ناشنیده انگاشته، در تجسم کنونی اوتاری، 
اندازه  به  بوده اید،  خواستارش  که  را  کرده ام. کالمی  اختیار  سکوت 
کافی دریافت کرده اید، اکنون زمان زندگی کردن بر اساس آنهاست. 
از به کار  باید بیشتر و بیشتر  برای نزدیکی بیشتر و بیشتر به خدا، 
کنید.  دوری  مرا  و  من  به  من،  مال  من،  همچون  واژه هایی  بردن 
سادگی  همین  به  را.  خودتان  نفس  جز  کنید،  ترک  را  چیزی  نباید 
است، گرچه تقریبًا محال به نظر می رسد. با نظر عنایتم، ترک خودی 
عنایت  همین  امواج  انتشار  برای  من  است.  امکان پذیر  محدودتان 

آمده ام.
تکرار می کنم که آیین جدیدی را پایه گذاری نمی کنم. هنگام رهایی 
امواج حقیقت، که برای ارایه آن آمده ام، زندگی بشر به آیین زنده ای 
تبدیل می گردد و کالمی که به زبان نیاورده ام، در آنها جان می یابد.

تنها  را  پنهان می سازم و جلوه ام  نادانی بشر  را در پرده ی  من خود 
به تعداد کمی نمایان می سازم. تجسم اوتاری کنونی ام آخرین ظهور 
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دوره فعلی است، به همین دلیل ظهورم نیرومندترین حالت را خواهد 
داشت. هنگام شکستن سکوتم، تأثیر آن جهانی خواهد بود و تمامی 
جان های آفرینش آن را احساس و از آن بهره مند می شوند. نسبت 
به قابلیت افراد، به هر یک کمک خواهد کرد تا خود را از قید و بند 
خودساخته رها کنند. من آن محبوب ربانی هستم که عشقم به شما 
شما  به  سکوتم  شکستن  است.  خویشتن  بر  خودتان  مهر  از  بیش 
در شناخت خودی  حقیقی تان کمک  به خود،  تا  کمک خواهد کرد 

کنید.
و  است  بوده  اجتناب ناپذیر  فعلی جهان  به هم خوردگی  و  آشفتگی 
کسی هم مقصر نیست. آنچه باید پیش می آمد، پیش آمده و آنچه 
باید پیش آید، پیش خواهد آمد. راه دیگری جز آمدن من در میان 
شما نبوده و نه هست. باید می آمدم و اینک آمده ام. من یکتای قدیم 

هستم.
گرد همایی و جلسه هایی که به نام من برگزار می شوند، باید واسطه ای 
برای بیان عشق من باشند؛ هر گونه ارزش دیگری برای آنها قایل 

شدن، تعبیر اشتباهی خواهد بود از مقصود و هدف من.
آنهایی که به راستی مرا دوست دارند، مرکزهای من در روی زمین 
هستند. بگذارید هر بابادوست هر کجا که هست، تجسمی از کانون 
بابا باشد، پیام عشق الهی را بگستراند و زندگی مملو از عشق، ایثار 

و صداقت را سپری کند.
عشق قادر است همه چیز را تصاحب کند و عشق قادر است همه 

چیز را فدا کند.
قدرت  شما  به  و  می کند  حفظ  دروغین  تواضع  از  را  شما  صداقت، 

تواضع حقیقی را عطا می کند.
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کسی که به دنبال خشنود ساختن من است، گنج الهی را می یابد.

چگونه خدا را دوست بداریم
عملی ترین راه دوست داشتن خدا آن است که همنوع خود را دوست 

بداریم.
اگر احساس های ما نسبت  به دیگران همان احساسی باشد که برای 

عزیزان خود داریم، خدا را دوست می داریم.
اگر به جای عیب جویی از دیگران به درون خویش بنگریم، خدا را 

دوست می داریم.
اگر به جای غارت دیگران برای کمک خود، خویشتن را غارت کرده 

به دیگران کمک کنیم، خدا را دوست می داریم.
دیگران  خوشبختی  از  و  شده  مصیبت زده  دیگران  مصایب  از  اگر 

احساس خوشبختی نماییم، خدا را دوست می داریم.
از  خوشبخت تر  را  خویشتن  خود،  بدبختی  از  نگرانی  جای  به  اگر 

بسیاری مردم دیگر بدانیم، خدا را دوست می داریم.
اگر سرنوشت و قسمت خود را با صبر و قناعت تحمل کرده و آن را 

خواست خدا بدانیم، خدا را دوست می داریم.
اگر بفهمیم و احساس کنیم که بهترین عبادت و پرستش خدا، آسیب 

و آزار نرسانیدن به آفریده های اوست، خدا را دوست می داریم.
شود،  داشته  دوست  باید  که  آن طوری  را  خدا  بتوانیم  اینکه  برای 
او مرد و دانست که  برای  او زیست و  برای  بداریم می باید  دوست 

هدف زندگی، عشق به خدا و یافتن او در خویشتن است.
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گلچینی از دعوت مهربابا

دوران بعد از دوران که مشعل تقوی و پرهیزکاری کم نور می شود، 
اوتار بار دیگر ظهور می کند تا مشعل عشق و حقیقت را دوباره روشن 
نماید. دوران بعد از دوران، در میان فریاد جدایی ها، جنگ ها، ترس ها 
و هرج و مرج ها دعوت اوتار به گوش می رسد: "همه به سوی من 

بیایید."
اگرچه به دلیل حجاب توهم، این دعوت از یکتای قدیم ممکن است 
نمایان  گرفته شده،  نادیده  که  اصالح سازی  حامی  همچون صدای 
شود. با این حال تکرار و تکرارش می نمایم تا در میان زمان و فضا 
پخش شود. ابتدا تعداد کمی بیدار می شوند اما سرانجام میلیون ها نفر 
از خواب عمیق جهل بیدار می شوند و در قلب توهم، چنان صدایی 
پشت همه ی صداها، بشریت را بیدار می کند تا آشکاری خدا را در 

میاِن نوع بشر شهادت دهد.
زمان آن رسیده است که من دعوتم را دوباره تکرار نمایم: از همه 

می خواهم به سوی من بیایید....
********************************

 در جهل زندگی نکنید. زندگی گرانبهای خود را در فرق گذاشتن و 
قضاوت کردن اطرافیان ضایع نکنید. یاد بگیرید عشق خدا را آرزو 
کنید، همیشه در میان فعالیت های دنیایی تان فقط برای پیدا کردن و 

درک هویت حقیقی با خدای محبوبتان زندگی کنید.
هستند.  یکی  همه  زیرا  باشید  همه  عاشق  و  باشید  ساده  و  خالص 

طبیعی و صادقانه زندگی کنید. با خودتان صادق باشید.
 صداقت از شما در مقابل تواضع دروغین محافظت می کند و به شما 
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نیروی حقیقی فروتنی را می دهد. در کمک کردن به دیگران مضایغه 
و  بسیار  نباشید.  الهی  به جز هدیه ی عشق  دنبال چیزی  به  نکنید. 
خالصانه مشتاق ِ این هدیه باشید و من به نام صداقت الهی ام قول 

می دهم که به شما بیشتر از آنکه شما آرزو دارید خواهم داد.
در  من  الهی  جرقه ی عشق  تا  می دهم  را  برکتم  تمام  شما  به  من 

قلب هایتان، اشتیاقی عمیق برای عشق خدا بکارد.

هفت حقیقت مهربابا
وجود، عشق، ایثار، کناره گیری، دانش، خودداری و تسلیم

 مهربابا اهمیتی برای فرقه های مذهبی، اصول فلسفی، سیستم های 
مسلکی و انجام تشریفات و رسوم دینی قایل نیست، بلکه او برای 

درک هفت حقیقت زیر اهمیت قایل است :
تنها وجود حقیقی، هستی خداوند یکتا و واحد است که خوِد   -1

حقیقی هر نفس محدود می باشد.
که  است  الیتناهی  خداوند  برای  محبت  حقیقی،  عشق  تنها   -2
اشتیاقی شدید برای مشاهده، شناخت و وحدت با این حقیقت یعنی 

خدا به وجود می آورد.
3- تنها ایثار حقیقی، آن است که به دنبال این عشق همه چیز، 

بدن، فکر، مقام، رفاه و حتی خوِد زندگی هم فدا گردد.
انجام  حین  در  حتی  که  است  آن  حقیقی،  گیری  کناره  تنها   -4
دوری  خودخواهانه  آرزوهای  و  فکرها  تمامی  از  دنیایی  وظیفه های 

شود.
5- تنها دانش حقیقی، این دانش است که خداوند در ضمیر افراد 
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خوب و بد، اولیا و گناهکاران موجود است. این دانش مستلزم این 
انتظار  بدون  مساوی  به طور  کند  ایجاب  موقعیت  چنانچه  که  است 
مشاجره ای  در  که  شدید  مجبور  اگر  و  کنید  همه کمک  به  پاداش 
شرکت کنید، بدون کوچکترین اثری از دشمنی یا نفرت عمل نمایید. 
با احساس برادرانه و خواهرانه نسبت به همنوع در خوشبخت نمودن 
آنها کوشا باشید و با پندار، گفتار و کردار به کسی آزار نرسانید حتی 

به آنهایی که به شما آزار می رسانند.
6- تنها خودداری حقیقی، جلوگیری نفس از غرقه شدن در امیال 

پست است که تنها راه پاک شدن کامل شخصیت است.
موقعیت  توسط هیچ  است که سکون  آن  تسلیم حقیقی،  7-تنها 
نامساعدی بهم نخورد و فرد در میان هر نوع مشقتی با آرامش کامل 

به مشیت خداوند تسلیم باشد.

 خواست من
 عاشق باید خواست معشوق را به جای آورد. خواست من از عاشقانم 

از این قرار است:
 1- از مسئولیت های خود شانه خالی نکنید.

2- صادقانه به وظیفه های دنیایی خود بپردازید، اما همیشه در خاطر 
داشته باشید که همه ی آنها به بابا تعلق دارد.

3- وقتی خوشحال هستید، فکر کنید: »بابا می خواهد من خوشحال 
عذاب  در  من  می خواهد  »بابا  کنید:  فکر  عذابید،  در  وقتی  باشم.« 

باشم«.
4- خود را تسلیم هر موقعیتی نمایید و صادقانه و صمیمانه فکر کنید 
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که: »بابا مرا در این موقعیت قرار داده است«.

5- با این درک که بابا در همه هست، سعی کنید به دیگران کمک 
و خدمت کنید.

6- من با قدرت الهی خود به همه می گویم که هر که در نََفس های 
از هم اکنون مرا به  نام مرا به زبان آورد، نزد من می  آید. اگر  آخر 
خواهد  مشکل  برایتان  آخر  لحظه ی  رسیدن  فرا  با  نسپارید،  خاطر 
بود که مرا در یاد داشته باشید. باید از هم اکنون تکرار نام مرا آغاز 
کنید؛ حتی اگر روزی یک بار نام مرا ببرید، در لحظه ی مرگتان مرا 

فراموش نخواهید کرد.

دانه های یک تسبیح
من نیامده ام فرقه یا انجمنی و یا حتی مذهبی نو را بنا نمایم. مذهبی 
قرار  کثرت  پشت  که  وحدتی  از  آگاهی  داد،  خواهم  ارایه  من  که 
دارد را تعلیم می دهد. کتابی که مردم را به خواندن آن وادار خواهم 
نمود، کتاب دل است که کلید راز زندگی در آن است. عقل و دل را 
را  با یکدیگر هماهنگ خواهم نمود. مذهب ها و مکتب ها  باخوشی 
زنده می سازم و آنها را همچون دانه های تسبیح در یک نخ در کنار 

یک دیگر خواهم آورد.

بذر عشق
من آمده ام تا با وجود همه ی اختالف ها و گوناگونی های ظاهری که 
زندگیتان در توهم باید تجربه نماید و تحمل بیاورد، بذر عشق را در 
قلب هایتان بکارم. احساِس یگانگی از طریق عشق، همه ی ملیت ها، 

کیش ها، مذهب ها و طبقات در دنیا را کنار هم گرد می آورد.
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بازی

آن  رها کردن عطر  و  دادن  اهمیت  و  تمام هستی  ماهیت  به  نفوذ 
حقیقت،  ابراز  توسط  دیگران  نفع  و  هدایت  برای  درونی،  دریافت 
بازی ای  تنها  دنیایی،  در شکل های  زیبایی  و  پاکی  عشق، خلوص، 
پیروزی های  و  حادثه ها  تمام  دارد.  و مطلق  واقعی  ارزش  که  است 

دیگر، اهمیت ماندگار ندارند.

خطابه ی مهربابا
»مهربابا از زندگی جدید در 16 اکتبر1950 با دیکته کردن این پیام 

بیرون آمدند«.
اکنون تنها برای چند ساعت است که در زندگی قدیم هستم. من به 

شما می گویم که چه احساسی از برقرار ساختن واقعیت الهی دارم.
در اصل ما همه یکی هستیم در غیر این صورت احساس از بودن مان 
آرزو  بشناسد  را  خودش  که  آگاهی  روح،  است.  جهل  به  پرداختن 
مستقل  نمی تواند  هدف،  این  سوی  به  مرحله های  در  اما  می کند، 
باید متحمل تجربه هایی گردد که آن  آفرینش درک گردد. روح  از 
جمع آوری کردن نَفس های مجزا و همه ی پندارها و تصورها می باشد، 

بنابراین روح در ابتدا با جهل به جای دانش مواجه می شود.
دوگانگِی شکل ها و توهم های ایجاد شده، نتیجه ی جهل می باشد. 
تولد و مرگ، شادی و غم، پرهیزکاری و گناه، خوب و بد همه به 
یک اندازه جلوه ای از یک جهل هستند. شما هرگز به دنیا نیامده اید 
و هرگز نخواهید مرد و شما هرگز رنج نبرده اید و هرگز رنج نخواهید 
برد و شما همیشه بوده اید و همیشه خواهید بود. در نتیجه جدایی تنها 
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در وهم و خیال وجود دارد.

روح در طی شکل های بی شماری متحمل تجربه می شود. همچون 
بودن شاه و گدا، ثروتمند و فقیر، بلند و کوتاه، قوی و ضعیف، زیبا 
و زشت، قاتل و مقتول. تا مادامی که روح منفرد هست همه ی این 
تجربه ها باید روی دهند. اگرچه آن، یکی و در حقیقت تقسیم ناپذیر 
تأثیرهای  را در خودش تصور می کند. وقتی که روح  است، جدایی 
این تجربه های توهمی را از دست می دهد، تنها خودش باقی می ماند. 
که  می شود  آگاه  کل  روح  با  یگانگی خودش  از  کامل  به طور  حاال 

یکی، تقسیم ناپذیر، حقیقی و الیتناهی است.
 روح از تأثیرهای اجباری در طول مسیرهای گوناگون آزاد می شود 
و عشق مهمترین راه به سوی درک خداست. به خاطر این عشق، 
روح به طور کامل مجذوب خدا می شود و سرانجام به فراموشی کامل 
خودش می انجامد. در همین وقت است که آگاهی الهی به سرعت 
و  می سوزاند  ناگهانی  به طور  را  همه چیز  و  می آید  برق  و  رعد  مثل 

خاکستر می کند.
این دانش الهی، توهم، شک و نگرانی را ریشه کن می کند و نشان 
می دهد، رنج بی درنگ با سرور ابدی و صلح دایمی جایگزین می شود 
از توهم خودش آزاد  که هدف همه ی موجودات است. روح اکنون 

است و جوهره ی اصلی اش را درک می کند.
 نباید امیدوار باشیم زیرا این دانش آن سوی امیدواری و انتظار است. 
نباید دلیل بخواهیم زیرا این دانش قابل فهم یا درک نیست، نباید 
شک کنیم زیرا این دانش حتمی ترین است. نباید با حس ها زندگی 
کنیم زیرا شهوت، طمع، دروغ و ناپاکی ذهن به این دانش نمی رسد. 
باید به خدا عشق بورزیم همچون روحی از روح هایمان و در بلندای 
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این عشق، این دانش قرار دارد.

مرشدان کامل می توانند این دانش را به هرکس که دوست دارند و 
هر کجا که دوست دارند ارزانی نمایند.

ممکن است ما همه این دانش را به زودی به دست آوریم.


