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חלק ראשון :חייו
פרק ראשון
הפגישה עם מהר באבא
מהי מטרת חיי האדם עלי אדמות? כיצד הוא מגיע לכאן? מה קורה לו כשהוא מת?
האם דעותיו אודות הנכון והשגוי מבוססות על המציאות? או שכל המוסריות והמידות הטובות הן
חלק ממנהגים חברתיים המשתנים במקום ובזמן? ואם כך הדבר ,כיצד צריך האדם לנווט את חייו במשהו
המתקיים יותר ממוסכמות ודרישות אישיות?
האם מתקדם הטבע האנושי במובן ממשי כלשהו? האם בני האדם כיום "טובים יותר" מבני
האדם שחיו לפני אלף או עשרת אלפים שנה? האם אנו מוכשרים יותר מהם לחיות בשלום ,לפתח את
יכולותינו הטבעיות וכישורינו במידה המירבית? או האם נעשינו יותר מסובכים ומלאי ידע במקום להיות
חכמים ומבינים יותר?
האם מיועדים בני האדם להיות מאושרים – ואם כן הדבר ,מדוע הוא כל כך אומלל ומרושע בכל
מקום? כולנו משערים כי האושר הוא תכלית החיים ,כולנו ,בדרכינו אנו ,רודפים אחר האושר לכל אורך
מהלך חיינו – אזי מדוע לעולם איננו משיגים זאת? מי מאיתנו סבור בצפונות לבבו כי הוא מאושר? מי
מאיתנו מאמין כי אלו הסובבים אותו – אשתו וילדיו – הם מאושרים? כמה מבינינו הבוחנים את סביבתם
ביושר יכולים להעיד כי אנו מכירים איש מאושר אחד באמת ,או אפילו נדיר יותר – אישה מאושרת?
בכל תקופה מוטרדים בני האדם בשאלות אלו .שום תפיסת כוח או צבירת נכסים ,שום מידה של
התעמקות בעיסוקיהם ,ושום התמכרות להנאות לא הצליחו מעולם לגרשם ממחשבתם .וכשאנחנו
מזדקנים ,או חולים ,מרוששים ,חלושים או נטושים –השאלות הבלתי פתורות דוחקות עצמן לתשומת
לבנו ,ואנחנו נוכחים לדעת ,בשעה שנראה כי הדבר מאוחר מדי מכדי לעשות משהו בנוגע אליהן ,כי הן
חשובות לנו יותר מכל הפעילויות בהן אנו עוסקים או עסקנו במהלך חיינו.
קיימים רגעים ,ברוב חיי בני האדם ,בהם אנו שואלים את עצמנו אם פסענו בכיוון מוטעה ,והאם
הרעיונות אותם נטלנו מהסובבים אותנו היו טיפשיים וחסרי כיוון כמו שחייהם נראים .ברגעים כאלה,
למשל ,אנו אפילו נכונים לחולל שינויים בעצמנו ובדרך חיינו ,לו יכולנו להאמין כי שינויים כאלו היו
מעניקים לנו את האושר אחריו אנו מבקשים.
אולם מי יכול לערוב לנו בכך?
בהיותנו יצירי התקופה ייתכן ונתבונן תחילה בפוליטיקה ובמדע .אולם בה בשעה שהפוליטיקה
יכולה לעשות את תנאי החיים החיצוניים צודקים יותר ופחות לחוצים ,אין היא יכולה לעשות דבר כדי
להקל על מצבנו הפנימי .שינויים במערכת הפוליטית יבטיחו אולי שלבני האדם יהיה מספיק מזון ,בתיהם
בנויים כהלכה וילדיהם מחונכים ,שהם לא יסבלו מבריאות רעועה שניתן למנוע אותה או ממוות שלא
בעיתו – אולם אנו יודעים שגם כאשר כל השינויים ההכרחיים הללו יתרחשו ,בני האדם יגיעו רק לסביבה
טובה יותר ,שבה עדיין יצטרכו להתמודד עם אותם סערות יצרים ,תסכולים וסבל.
האם יש למדע להציע משהו למטרה זו?
לרוב בני המערב יש גישה מעורבת למדע .ברמה אחת אנו מתייחסים למדע כאל "אלוהים"
וסומכים עליו כי יפתור את כל הבעיות .אנחנו מאמינים שעל המדע לשלוט בגורמים המסוכנים שבסביבה,
למנוע שטפונות ורעב ,לחזות רעידות אדמה ,להפסיק את התאונות ולשנות את האקלים הקשוח .עליו
להכפיל את היבולים ,לפתח מקורות מזון ואנרגיה חדשים ,לפתח מכונות שיבצעו מלאכות מפרכות
ומלוכלכות ,ובכך לשים קץ לעוני וליגע .באמצעות תרופות וטכניקות ,שכבר מצויות או שעתידות
להתגלות ,המדע ישחרר אותנו ממחלות וממגפות ,ישכך חרדות ומתחים נפשיים ,ויגדיל באופן ניכר את
תוחלת חייו של האדם .על המדע לאפשר לכל אחד מאיתנו לחיות מאה וחמישים או מאתיים שנה ללא
כאבים ומתחים מסוגים שונים – ויש להניח שבזמן לא רחוק הוא יצליח בכך.
על כל פנים המדע מציג בפנינו צד אחר ,כך שבה בשעה שאנחנו מסתכלים בו באמונה כָאב המספק
הכול ,אנו מלאי חשש ודאגה מפניו כמחריב הגדול .המדע והטכנולוגיה הצמודה אליו לא רק שנותנים
בידינו את האמצעים להחריב את כדור הארץ על ידי אמצאות כמו פצצות וגזים הממיתים אותנו ,אלא גם,
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למרבית הפליאה ,צדדיו הטובים והרעים מתחלפים ביניהם .חומרי הדברה המשפרים את היבולים,
דטרגנטים המאפשרים לנקות את בגדינו וכלי האוכל ,כלי פלסטיק המחזיקים את המזון נקי וטרי – כל
ההמצאות הנעלות האלו לכאורה – יוצרות בד בבד בעיית זיהום המאיים לקבור אותנו תחתיו.
"הניצחונות" על המגיפות ,איכויות החיים המשתפרות ,המאריכות את משך החיים ,הביאו את כולנו
לחלום הבלהות של התפוצצות האוכלוסין .אם אנו מזעיקים את המדע כדי שיושיע אותנו ,איזה פנים הוא
יראה לנו? ואם הוא יסיר חלק מבעיותינו ,אלו חרדות חדשות הוא יביא אלינו בחזרה?
וכך אנו באים ,על כל ספקותינו ,אל הדת והדת מוכנה עם תשובות לכל השאלות .זאת אומרת,
שלאחר הכל עיסוקה הוא לדעת את העתיד ,ולפרש את העבר וההווה .הדת לעולם לא תאמר "שאין היא
יודעת אל נכון"" ,איננה מבינה" ,או שהיא מקווה להגיע לתשובה במאה הבאה או לאחריה .הדת תלמד
אותנו כיצד להיות מאושרים ולהיות מאושרים בכל הנסיבות .היא מלמדת אותנו מדוע באנו לכאן ,כיצד
לחיות בזמן שאנחנו כאן ,ומה קורה לנו כאשר אנו מתים .וכמו כן אין נכון הדבר ,כפי שטוענים בני האדם
לעתים קרובות – משום שהם מחפשים תירוצים לנטישת עצה קשה – כי הדתות דוברות בקולות מנוגדים
וממליצות לנו על נתיבי פעולה הפוכים .ההיפך הוא הנכון .בבשורתן הבסיסית כל הדתות הגדולות מדברות
כאחת; הן מלמדות אותנו כי מטרת החיים היא לדעת את האלוהים ולאהוב אותו ,וכי הדרך לעשות כן
היא לאהוב ולשרת את חברינו ,כשאנו מעדיפים את אשרם ורווחתם לפנינו.
אולם ,כפי שלמדע שתי פנים ,כך גם לדת .מצד אחד מטיפים ,ועושים להיפך ,ובני האדם שופטים
את הדתות לא לפי מה שהן אומרות ,אלא לפי מעשיהן ,לפי פעולותיהן ולא על פי דרישותיהן .ואנו רואים
כי גופים דתיים המטיפים להסתפקות במועט צברו עושר עתק ,ובזמן שהם מורים עניוות הם הופכים
לכוחות ארציים .רובם של בני האדם מכיר בדת גדולה זו או אחרת ,אולם בשעה שכולם בעד אחוות כל בני
אנוש ,הרי שהדבקים בהן מנהלים מלחמות והורגים זה את זה – וסופרים בסיפוק את ערימת הגוויות –
לתועלת חומרית ופוליטית ,או משום שהם שייכים לקבוצה אחרת .אכן לעתים משום שהם שייכים לענף
אחר באותה קבוצה ,ובכך מצדיקים את דבריו המרים של יונתן סוויפט כי "יש לנו מספיק והותר דתיות
כדי למלא אותנו בשנאה ,אולם לא מספיק כדי למלא אותנו באהבה זה אל זה" .ודבר זה איננו מתרחש על
ידי אנשים פרימיטיביים ונחשלים ,אלא בידי אלו הרואים עצמם כמנהיגי העולם התרבותי – וכולנו
מעורבים בהרג ובצביעות ,או שהיינו מעורבים בזמן זה או אחר.
אין זה משנה כלל אם נולד האדם כבודהיסט ,יהודי ,מוסלמי ,נוצרי או זורואסטרי ,כל עוד הוא חי
את דתו הוא היה מגלה כי בלתי אפשרי לרצוח את חבריו ,או להתעשר בנצלו את בערות או חולשת
האנשים האחרים .אם יחזיק איתנות באותן אמיתות ,ויהיו המלים המבטאות אותן אשר יהיו ,הוא עשוי
לנהל את מהלך חייו מבלי להכנע לערכים ארציים ,ובאותו האופן לא יברח למנזרים או למערות .הוא לא
יתחמק מייסורים אלא במקום זאת יבין אותם ,וילמד ממה שהוא סבל .באמצעות ההבנה ובאמצעות
שירות חבריו – תחילה הוא יגלה את שלוות הלב והנפש ,ולאחר מכן את זוהר האושר הפנימי .והוא לא
יגלה זאת בשמיים המרוחקים אלא כאן עלי אדמות.
על כל פנים ,אנו חיים בעולם שונה מזה של הנוצרים הראשונים ,ומתמודדים עם בעיות שהם לא
יכלו לצפות ולא יכלו לתפוס .כשם שגם הם חיו בעולם שונה מהודו שבזמנו של בודהא ,או מפרס בימיו של
זורואסטר .האמיתות הסופיות ,אם אנו חפצים להכיר אותן ולקבלן ,חייבות להופיע באופן מודרני ,ולקבל
עמדה מחודשת לכל דור במונחים של ידיעת האדם באותו זמן והבעיות של נסיבותיו וסביבתו.
כותבי ספר זה מניחים כי קביעת עמדה מחודשת זו של אמיתות סופיות בהקשר לעולם בן זמננו
התרחשה בימינו על ידי מהר באבא ,שנולד בשנת  1894ושמהלך חייו עלי אדמות הסתיים ב .1969 -הנחה
זו היא ראשית תוצאת הפגישה עם באבא וההשפעה המתמדת של אותה חוויה; שנית כתוצאת לימוד חייו
וכתביו .באבא סירב לכונן דת כלשהי ,באומרו שאנחנו קבלנו כבר את כל הדתות שנחוצות לנו ,ובמשך
ארבעים וארבע השנים האחרונות של חייו הוא לא דיבר כלל ,משום שהוא ציין כי מה שנחוץ לבני האדם,
זה לא עוד מלים ,אלא להתייחס ברצינות למלים שכבר נאמרו .כפי שהוא אמר" ,באתי לעורר ולא ללמד".
אולם כיום ,המלים שבאבא לא אמר ,והרצאותיו שלא נאמרו ,אלא הוכתבו על לוח האלפבית או
באמצעות שפת סימנים ומחוות ,מוצאות את דרכן אל הלב והמוח של בני האדם .לא רק ללבבות ולמוחות
של אלו שפגשו בו פעם ולא יכולים לשכוח את אותה חוויה ,אלא אף יותר מכך ללבם של אלו שמעולם לא
ראו אותו ,ובאופן מיוחד לדור הצעיר .חזותו של באבא ,שאיננה ידועה לקוראי העיתונים או לצופי
הטלביזיה ,מוכרת להם מעטיפות התקליטים או מדפי בתי דפוס מחתרתיים.
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קומתו של באבא היתה ממוצעת ,כ 170 -סנטימטר .כגבר צעיר ,מבנה גופו היה כחוש ,וסרטים
מראים אותו מהלך באופן אצילי ומרחף – הילוך שבו גמא כחמישים קילומטרים ליום ובמשך ימים רבים,
עד שרוב בני לווייתו החסונים יכלו בקושי לעמוד בקצב עימו .לאחר מכן ,לאחר שתי תאונות הדרכים
שפגעו בו ,גופו נעשה עבה ,משום שכמעט כל תנועה גרמה לו לסבל; אולם כשכרכת את ידיך סביבו – כיוון
שהוא נהג לעתים קרובות לחבק את חסידיו או שהניח להם לחבקו – נדמה היה שגופו הינו בו זמנית מוצק
ובלתי ממשי ,כאילו שיש בו חומר אבל משקלו מועט .בדרך כלל הוא לבש שמלה הודית ונעל סנדלים ,או
שהלך יחף ,משום שמעולם לא כלא את רגליו בנעליים ,בהונות רגליו הזדקרו מצודדים וחזקים .ידיו נראו
כחזקות דיין לניפוץ סלעים ,אולם הוא הניע את אצבעותיו בעדינות מופלאה ,כאילו ניגן בכלי נגינה בלתי
נראה ,כדי להביע את רצונו הסמוי; בזמן שנהג כך הוא היה מתבונן במתרגם במעין מבט מבודח ומלא
אמון .מבע פניו השתנה ללא הרף ,אולם מחשבתו והרגשותיו נמסרו בעיקר דרך עיניו .עיניו שחורות ועזות,
שבתוך שניות היו מקדמות בברכה את קהל השומעים אותו ,זורחות בצחוק ,או מתבוננות בעניין כלשהו
בחומרה שאי אפשר היה לעמוד בפניה או להתחמק .כאשר הפכת ליעד של מבט חודר במיוחד ,הרי שאי
אפשר היה להדוף את המבט ,והיית מפנה את מבטך הצידה בדומה לחתול או לכלב כשאדם מתבונן
ישירות בעיניהם.
אורך שערו השחור של באבא השתנה בתקופות שונות ,הוא הגיע עד לכתפיו וגבו בצעירותו;
מאוחר יותר שערו התקצר ונאסף אחורה ממצחו הגבוה והמרובע; לעתים נשזר לצמה .אפו החזק
והמעוקל הזכיר שודד כורדי באחדים מצילומיו ,ועורו – שלא היה כהה ולא חיוור אלא משהו באמצע ,כפי
שאפשר היה לצפות ממוצאו הפרסי – היה רגיש בצורה בלתי רגילה .רגישות זאת כפתה עליו כשהיה
בארצות המערב להיזהר מקור ומרוחות פרצים; ובהודו הוא הקפיד ,לפחות בחייו המאוחרים ,להגן על
גופו ופניו מפני השמש עם שמשיה או כובע רחב שוליים.
עצם השהייה במחיצתו של מהר באבא היוותה לגבי רוב האנשים חוויה מעמיקה .אחדים,
בראותם אותו לראשונה ,פרצו בבכי; אחדים השתחוו לפניו ,או ניסו להשתטח לפני רגליו ,מעשה
שהאנשים שסבבו אותו היו נכונים לסכלו .פה ושם מישהו היה פורץ בצחוק פראי .אנשים רבים גילו שהם
מחייכים באושר שלא יכלו להסבירו ,ושלא ניסו כלל להסתירו ,למרבית הפתעתם .כמעט הכל מצאו
שקשה ,אפילו מכאיב ,להיפרד ממנו ,בלי שום קשר לצפיותיהם כשפנו אליו .מה שחרט את החוויה בזיכרון
וכל ניסיון לתארה יהיה קשה ,הוא שלבאבא לא היתה – בדומה לבני אצולה ,או כמו רוב המנהיגים
הפוליטיים – תגובה קבועה ,אפילו תגובה אצילית ומכובדת .הוא ענה לכל אדם באופן ייחודי ,כשהוא
מעניק את כל כולו בעת יצירת הקשר .וכך היה הדבר עם כל איש ואישה שהתקרבו אליו ,הוא המחיש
משהו שאותו אדם חיכה לו עד כה במשך חייו או חייה .מהו הדבר שלו אנו מחכים כולנו לכל אורך חיינו?
התנסות עזה של אהבה .מהר באבא הקרין אהבה כך שהיא נראתה גם למבקר מקרי כאילו באבא אהב
אותו או אותה באופן מיוחד במינו.
פעמים לנוכח התגובה הראשונה לנוכחותו ,אפשר היה לראות כי באבא נראה מלא חיים יותר מכל
אחד אחר .בכל קהל ,גדול ככל שיהיה ,הוא היווה תמיד את המרכז ,וכל מי שהיה שם נשלט על ידי אותו
דחף ,להתקרב אליו כדי לראותו וליצור עימו קשר .סרט שצולם בשנות החמישים בארצות הברית ,מראה
את באבא בחדר אוכל מלא באנשים ישובים סביב שולחנות .בשוטטו מקבוצה לקבוצה ,השפעתו דמתה
למנורה הנישאת סביב בחדר חשוך .כשהוא התקרב לשולחן ,הרימו היושבים את ראשיהם ,התבוננו מעלה,
פניהם התמלאו חיים ,חייכו – ואז ,כשנע באבא הלאה ,הם נבלו ,שבים למצב חסר החיים הרגיל אצלנו בני
האדם.
באבא לא היה אף פעם קל דעת ופטפטן ,אולם הוא לא אהב כבדות ראש שלא במקומה; הוא אהב
בדיחות ומעשיות משעשעות ,שאלו הסובבים אותו היו שומרים להנאתו .בהתכנסות של חסידיו במירטל
ביץ' שבארצות הברית בשנת  ,1958לאחר כמה שיחות מעמיקות שאל באבא "וכעת ,מה אתם חפצים,
שיחה אחת נוספת ,או מוסיקה ובדיחות? אישית אני מעדיף התבדחות ,אולם הבה נמלא אחר בקשתכם.
אני חפץ שכולכם תהיו מאושרים ."...מבין האנשים הקרובים אליו שמר באבא מקום מיוחד לאדם בשם
א .בריא שפטפוטיו המבולבלים ,שנאמרו בבליל לשונות שהומצאו על ידו ,סיפק את מנת השעשועים
היומית והסחת הדעת.
אחד הצדדים אותו מצאו רבים כמפתיע היה חוסר חשיבות עצמית מוחלט מצידו של באבא,
וסירובו לקבל יחס מיוחד .הוא חי בסגפנות ,אכל מהמזון הפשוט ביותר ,נסע תמיד במחלקה הזולה ביותר.
פרט למקרים נדירים ביותר הוא לא איפשר מעולם להפגין אליו סימנים חיצוניים של כבוד כמו השתחוות
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או נשיקת כפות רגליו .בחודש נובמבר  1962כשכל חניכיו ,או קבוצת הרעים הקרובה ,השתחוו בפניו בכובד
ראש ,הם נוכחו לדעת למרבה תמיהתם כי היתה זו הפעם הראשונה לאחר עשרים ושתיים שנה שהם
הורשו לעשות כן .אבל באבא עצמו נהג להשתחוות לעתים קרובות ,ואלו שאליהם הוא השתחווה היו
העניים ,מוכי הגורל ,כמו מצורעים ומנודים .במהלך ביקורו בארצות הברית בשנת  ,1952צוין כי באבא
נשאר תמיד ישוב במקומו כשאנשים הוצגו בפניו .אולם בכל פעם שנכנסו בני אדם או משפחה של שחורי
עור ,הוא קם ונעמד על רגליו.
הדרת כבוד עצומה אפפה את באבא ,וסמכות שיכלה כהרף עין להטיל אימה על תוקפנות או
עוינות ,אולם ,בדרך כלל ,דרכו היתה לפרוק את כלי הנשק .גם כשנשאר ישוב במקומו ,הוא פנה כדי לברך
אותך .שלא כמו אותם מנהיגים רוחניים המטפחים התנשאות ומאפשרים רק לקשר קלוש להתקיים
באמצעות מחילה קלושה על הכבוד ,באבא היה מביע לעתים קרובות גילוי לב ופשטות ילדותיים ,שכנגדם
שריונו של המתוחכם לא הגן כלל.
"ומדוע אתה באת לכאן?" חקר באבא בפנותו אל עיתונאי שהתבונן בו במהלך ראיונותיו עם שאר
העיתונאים" .חפצתי רק להתבונן בך" ,ענה האיש ,שנתפס חסר הגנה והשתמש במלים הראשונות שצצו
בראשו.
באבא פרש את ידיו בחיוך מרוצה ,כאילו ששום תירוץ אחר לא היה מתקבל ,ושאל" :האם אתה
חש חיבה אלי?"
למרבית הפתעתו ,העיתונאי – שידע מעט על אודות באבא ושום דבר מתורתו – מצא עצמו נאבק
להעלות את המלים האלו על דל שפתיו" :אני אוהב אותך" .מאחר ולא היה מסוגל להתעלות מעבר
להרגליו ,הוא הצליח בסופו של דבר למלמל " ...כן ..אני מחבב אותך".
"ואני מחבב אותך" ,ענה באבא בחיוך וליטף את מצח האיש.
מתוך מגע חטוף כזה ,בדומה לאלפים רבים אחרים ,הפגין באבא את יכולתו לחתוך במישרין
מבעד לאישיות המלאכותית שכולנו בנינו להגנה עצמית בחיינו היומיומיים ,ולמצוא את אותה עצמיות
פנימית הממשיכה לחיות היכן שהיא מצויה בכולנו" .כאשר אני מצוי בחברת קדושים" ,הוא אמר פעם,
"אף אחד איננו רציני יותר ממני .כשאני נמצא בחברת ילדים אני משחק עימם בג'ולות .אני מצוי בכל דבר
ומאוחד עם כולם .זאת הסיבה מדוע אני מסוגל להתאים את עצמי לכל סוגי האנשים ,ולהיפגש עימם
במקום בו הם מצויים".
אחותו של באבא ,מאני ,1בספרה מלא המשובה "מכתבים משפחתיים" ,מספרת על אדם שבא
לראות את באבא עם רשימת שאלות ארוכה אותן הוא היה נחוש בדעתו לשאול .באבא הינחה את המבקר
לשבת לצידו ,והוא ישב שם במנוחה בספגו את נוכחותו של באבא – ורק כשפנה לעזוב הודה בכוונותיו,
אותן הוא שכח כעת.
קוונטין טוד ,2שחקן שהיה אחד מאנשי המערב הראשונים שדבקו בבאבא ,תיאר את פגישתו עימו
בלונדון בשנת " :1931מה שהרשים את האדם באופן מיוחד היתה דווקא איכותו הפראית ,כמישהו בלתי
מאולף ,ועיניו המדהימות במיוחד .הוא חייך ורמז לי לשבת לצידו .הוא נטל את ידי ומפעם לפעם טפח על
כתפי .ישבנו כמה דקות בדממה ושמתי לב לרגש אהבה עז ושלווה שנבעו ממנו; כמו כן חשתי בתחושה
מוזרה של היכרות מחודשת ,כאילו מצאתי חבר שאבד לפני זמן רב".
לפני שפנה לפגוש את באבא ,אמר טוד ,כי הוא חש בלתי מוכן וחרד "כאילו הייתי צריך לעבור
ניתוח חשוב" .אולם מה שהרשים אותו ורבים אחרים ,מהרגע שהם פסעו אל נוכחותו של באבא ,היה
בדיוק היפוכו של פחד ,התחושה שהם מתקבלים כמות שהם ואיך שהם ,קבלה שהובעה בחיבוק ,בנגיעה
בפנים ,בליטוף היד או הזרוע .רגוע מקבלת פנים זאת ,חדל הביישן לחוש חשוף; המיואש חש בזרזיף של
תקווה מחודשת; האנשים החומרניים ,העסוקים ,העוינים ,במקום לחוש באשמה ,התנסו בהקלה עצומה,
משום שבפעם הראשונה מישהו רואה אותנו כפי שאנו ,והבין בהרף עין כיצד קרה שהגענו לכך.
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פרק שני
החיים המוקדמים
"מהר באבא" משמעותו "אב הרחמים" ,מהר מהווה מעין כינוי לשם מרוואן שהיה חלק משמו
המלא של באבא – מרוואן שריאר איראני .3הוא נולד בעיר פונה שבהודו למשפחה פרסית בעשרים וחמישה
בפברואר  ,1894בשעה חמש ורבע בבוקר.
באותו זמן אביו של באבא ,שריארג'י ,4היה כבר באמצע שנות החמישים שלו .מגיל שלוש עשרה
שריארג'י הקדיש את חייו לחיפוש אחר האמת הרוחנית ,ונדד ברחבי המדינה כנזיר או סגפן ,תחילה בפרס
ולאחר מכן בהודו .בכשלו להשיג את ההארה אותה הוא ביקש ,הוא ביקר אצל אחותו בבומביי ,שזרזה
אותו להתחתן ולהקים משפחה .נאמר כי חלום או קול פנימי הבטיח לו כי אחד מילדיו ישיג את מה שהוא
לא זכה לו ,כשיהיה למנהיג רוחני גדול" .לא היה אף אחד כמוהו" ,אמר באבא" ,הרי היה זה בזכותו
שנולדתי כבנו" .שריארג'י קיבל את עצת אחותו ולקח אשה ,נערה בשנות העשרה בשם שירינבאנּו ,5או
שירנמאי ,התיישב במקום ופנה למצוא פרנסה .כילד הוא לא קיבל שום חינוך ,אולם כעת הוא החל לחנך
את עצמו .הוא עבד כגנן ,לאחר מכן ניהל משק ופתח חנות לתה ,וכל זה לא מנע בעדו ללמוד ולקרוא ארבע
שפות ולזכות בשם כזמר וכמשורר.
שירינבאנו ,שלא כמו בעלה ,היתה אישה מלומדת" ,נבונה וגם יפה" ,אמר אחד מידידיה .מרוואן
היה בנה השני ,הוא נולד כשהיא היתה רק בת שש עשרה .הבית אליו היא הביאה אותו מבית החולים
בפונה היה בית קטן בין שני חדרים ,מטבח ,שירותים ועליית גג ,אותו קנה בעלה שגם שיפץ אותו .כאן גדל
באבא עם אחיו הבכור ושלושה צעירים ממנו ואחותו מאני ,אחות אחרת מתה בגיל שש .המשפחה עברה
למשך כשנתיים לדירה ,אולם אז חזרה לבית גדול יותר ברחוב של ביתם הראשון.
יותר מאוחר סיפרה שירינבאנו על אודות דאגותיה הרבות בקשר לבנה שבגר טרם זמנו" .מרוואן
היה הבעיה שלי אפילו כילד ...הוא היה פעיל מאוד ושובב מהרגע שיכול היה לזחול ,והיה עלול לצאת
מהבית כשהוסחה דעתי .דבר זה כפה עלי ,כשהייתי עסוקה מאוד במשק הבית ,או שהייתי צריכה להתרחץ
ולא היה אף אחד בבית להשגיח עליו ,לקשור קצה אחד של הסארי שלי למתני ואת הקצה השני לעריסה.
גם אז לא יכולתי למנוע ממנו מלהשתובב .פעם אחת (זה קרה כנראה בינואר  ,1895כשבאבא לא היה עדיין
בן שנה) ,השארתי אותו לבדו כדי שישחק על הריצפה .כאשר חזרתי לחדר לאחר כמה דקות ראיתיו
לחרדתי משחק בהנאה עם נחש שחור גדול (קוברה) .זינקתי אליו ,אולם הנחש חמק במהירות מהבית ולא
נראה עוד לעולם".
לגבי בריטים רבים השם "פונה" מעלה בזכרון הודו של מסיבות גן ומשחקי פולו בין קציני הצבא,
אולם למעשה פונה ,הניצבת בנקודת ההתמזגות של שני נהרות ,מהווה מרכז תרבותי וחינוכי חשוב .היא
נבחרה כמקום המושב של הממשלה בבומביי ,משום שלמרות היותה מרוחקת רק כמאתיים קילומטר ,מזג
האוויר שלה נוח הרבה יותר במשך העונות החמות ,בהיותה בגובה של כשבע מאות מטר מעל פני הים.
מנקודת ראייה תרבותית ,המשפחה התמקמה באופן מצוין; מרוואן החל לבקר בבית הספר בגיל חמש
ובגיל ארבע עשרה נכנס למה שנחשב כבית הספר התיכון הטוב בפונה על שם וינסנט הקדוש (שייך לכנסייה
הקתולית) ,אותו הוא גמר שלוש שנים לאחר מכן.
נעוריו היו מאושרים .לא מוטרד עדיין מתחושת ייעודו ,הוא היה מלא חיים ושובב ,הגם שמטבעו
היה עדין ובלתי אנוכי .הוא נהנה מאוד ממשחקים ,במיוחד הוקי וקריקט (הוא היה איש-המחבט ושוער)
וזמן רב לאחר שחדל לשחק הוא נהנה לצפות בתחרויות הקריקט .אחותו מאני מצטטת אותו אומר בימים
עמוסים כי יש לעשות את זה ואת זה כשהוא "היה מעדיף להתבונן במשחק קריקט טוב" .הנער גם רץ טוב
ופסע מרחקים ארוכים – כפי שרעיו למדו במשך החיים תוך כדי מסעותיהם האינסופיים ברחבי הודו.
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נאמר עליו כי בלימודים הוא היה מהיר תפיסה ,שיטתי ודייקן .קל להאמין בכך משום שבשלב
מאוחר יותר בחייו הוא נהג לדייק על הדקות והתעקש שכל משימה חייבת להתבצע באופן המעשי והחסכני
ביותר .התעניינותו המיוחדת היתה השירה .הוא קרא הרבה ספרים וגם כתב שירים באנגלית ,בגּוג'ראטי,
אורדו ,פרסית והינדוסטאנית .אחדים מהם נדפסו בעיתון בבומביי ,ובגיל חמש עשרה נדפס סיפור שלו
בעיתון הנוער המרתק והפופולארי עליו – היוניון ג'ק שבלונדון .אבל באותה התשוקה לשירה הוא גם קרא
חוברות בלשים ואת סיפורי אדגר וואלס ,ואחד ממעריציו הראשונים ,רמג'ּו עבדוללה ,נזכר לאחר שנים
רבות כי מה שמשך אותו לראשונה אל באבא היה התלהבות משותפת לסקסטון בלייק .כמו כן אהב
מרוואן מאוד מוסיקה ,אהב שירה וקולו היה ערב ביותר" .קולו היה עשיר ועסיסי" ,כך תיאר זאת אחד
מתלמידיו ,אדי ק .איראני ,לאחר זמן רב.
בתום יום הלימודים שעשועיו של מרוואן דמו לאלו של הילדים האחרים .זוג פרסים קשיש היה
הבעלים של חנות קטנה בסמוך ל"וינסנט הקדוש" והאשה הזקנה העניקה לעתים קרובות משקאות קרים
או ממתקים מלוא חופניים למרוואן ולחבריו .האיש הזקן שעיניו היו בעשיית רווחים ,היה מגרשם מפני
החנות ,והאשה הזקנה טובת הלב היתה רומזת להם לבוא מאחור .צילום מאותו זמן ( )1907מראה נער עם
עיניים חולמניות ופה מלא וצוחק; הוא לבוש במעיל כהה מחויט ,עם חפתים בשרוולים שאותם הוציא
כשהלך וצמח ,ומה שנראה כסמל בית הספר מחובר בסיכה לכיס המעיל .שערו ,שישחיר מאוחר יותר ,היה
בזמן זה אדמוני-מוזהב.
על כל פנים למרוואן היה מינהג אחד ,שלא היה מקובל בין נערים בני שתים עשרה או שלוש עשרה,
הוא אהב להתבודד והיה חומק כדי לשבת שעות על גבי שעות ליד "מיגדל הדממה ."6גם אביו וגם סבו
שימשו כשומרי "מיגדל הדממה" ,השייך לעדה הזורואסטרית בכפר בפרס שם הם גרו ,וכעת מרוואן מצא
את המיגדל כמקום פרישה טבעי להגות בדממה .המיגדלים האלו ,עליהם נהגו הזורואסטרים להניח את
גופות מתיהם חשופות לציפורים טורפות ,הטילו אימה על ראשוני התיירים המערביים ,שהורגלו לראות
קבורה באדמה כדרך הנאותה היחידה לסילוק גוויות ,גם אם משמעות הדבר אבדן שטחי אדמה טובים
וגדולים שבהם יירקבו גופות המתים באיטיות באדמה הלחה ,לאחר קבורה יקרה .באופן מיוחד לנוצרים,
המאמינים בחיים חד פעמיים עלי אדמות ,נמצאה נחמה במחשבה שגופותיהם נותרות בכפר או בעיר היכן
שבילו את חייהם .אולם הזורואסטרים רואים בהפקרת הגופות כשיטה המתאימה ביותר לאקלימם
הצחיח בו ציפורי הטרף הן הטורפים הטבעיים .זוהי גם הדרך הזולה והפחות כואבת לטובת החיים;
וכמאמינים בהתגשמות מחודשת ,הם רואים בגוף לא יותר ממעיל שבו הפרט עשה שימוש עד תום ,זאת
אומרת ,כשהוא נפטר מהחיים .מיגדלי הדממה נבנו במרחק ,אולם לא רחוק מדי מערים ומכפרים ,ולעתים
קרובות במקומות ששדה התצפית הנרחב שלהם על הסביבה ,ויחד עם המטרה שלמענה הם נבנו ,הם
השפיעו עמוקות על נפש השקועה בהרהורים.
בגיל שבע עשרה ,החלה תקופה חדשה בחיי הנער .לא רחוק מפונה שכן קולג' דקאן ,שבו כיהנו
כפרופסורים כמה אנשים ידועי שם ובהם סיר אדווין ארנולד .בהיותו המוסד החינוכי הטוב ביותר בחבל,
הוא היה אחד מהבודדים שאיפשר חופש כלשהו לתלמידיו ,בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה.
מרוואן הצטרף לקולג' דקאן בשנת  .1911כאן ,כמו בבית הספר ,הספרות שבתה את לבו יותר מכל
דבר אחר .הוא קרא את שייקספיר ,וורדסוורת ,שילי ומשוררים רבים אחרים ,אנגליים הודיים ופרסים;
אולם המשורר ששבה את לבו בחבלי קסם ושממנו המשיך לצטט כל ימי חייו – ולבאבא היה הכישרון
לצטט כמעט כל דבר אותו הוא קרא פעם – היה המשורר חאפיז ,אחד מגדולי משורריה של פרס ,שעבודתו
מבטאת את הכמיהות הרוחניות המעמיקות ביותר בשפת האהבה הסוערת.
בשנתו הראשונה ,עמד מרוואן בבחינותיו בהצלחה ,והיה פעיל בחיי החברה .כאן ,בבית הספר,
הוא התקבל כמנהיג טבעי שאליו פנו חבריו לעצה ,או שהוא נקרא לברור במחלוקות שפרצו ביניהם .מחוץ
לקולג' הוא ייסד את המועדון הקוסמופוליטי .חוקיו ,שאסרו התקוטטויות ,הימורים ולשון מכוערת,
עשויים היו להראות כנאיביים .אולם לא היתה שום נאיביות בחוקת המועדון כי כל אחד יכול להצטרף
בלי להתחשב במוצא או במעמד – גישה מתקדמת בהרבה מזמנה.
מכך שהמערב והמזרח התמזגו בחינוכו של מרוואן ,החינוך המערבי לעומת המזרח ,כולל לימודים
ושליטה שוטפת בכמה שפות ,וייתכן שזה סייע לעורר בחייו המוקדמים את ההחלטה להביא את בני האדם
יחדיו ,מבלי להתחשב בגזע ,דת ,מעמד וצבע .אולם במהלך השנה השנייה בקולג' דקאן ,התרחש משהו,
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שבאופן חיצוני נראה כבעל חשיבות מועטה ,אולם ששם קץ ללימודי מרוואן ,שיבש את מה שהיה עד כה
חיים רגילים ומאושרים ,וחולל את המהפך של כל טבעו באמצעות הייסורים העזים ביותר .היה זה מפגש
עם אישה כבדת ימים בשם האזראט באבאג'אן .בזמן המפגש נאמר שהיא חייתה כבר מאה עשרים ושתים
שנה ,ובמובנים אחרים היא לא היתה ישישה רגילה.
האזראט באבאג'אן נולדה בסביבות  1790בארץ ההרים באלוצ'יסטאן שבמערב הודו ,כבת של
אחד מהשרים הראשיים של האמיר מאפגניסטן .בהיותה יפה בצורה בלתי רגילה ,היא יועדה לנישואים
בהיותה נערה בת חמש עשרה ,אולם היא נמשכה בכוח מדהים לחיים הרוחניים .במקום להינשא היא
נעלמה מביתה ובילתה כמחצית המאה בנדודים לפני שמצאה מורה ,שבאמצעותו בגיל ששים וחמש היא
השיגה את ההארה הרוחנית המלאה שאחריה היא ביקשה תמיד – מצב בו אנו משתמשים במונח "הגשמת
האלוהיות ,"7שמשמעותו שהיא הגשימה במלואם את כל הצדדים האלוהיים של טבעה וחיה כעת
בהתמדה מענגת עם נוכחותו של אלוהים .בהיותה מסולמית בדתה ,היא נסעה למכה כעולת רגל בשנת
 ,1903הופיעה בפונה בשנת  ,1907שם היא קבעה את ביתה מתחת לעץ נים 8במקום שכונה בשם רחוב
מלקולם טאנק .אין זה דבר נדיר בהודו לראות אנשים קדושים המתגוררים בין שרשי העצים אותם הם
בחרו כמקום מחסה .אולם באבאג'אן לא בנתה לעצמה שום מגן אלא ישבה בפשטות על הענפים ,חשופה
אפילו למטרי העוז של המונסונים ,עם סתם שק כהגנה .רק כעשר שנים לפני מותה ,ב ,1931 -הצליחו
תלמידיה בקשיים גדולים להשיג רשות מהעיריה להקים מקום מחסה צנוע עבורה ,ומאחר ובאבאג'אן
סירבה לזוז ממקומה ,היה נחוץ לבנותו סביב העץ .ההתנגדות התבססה על העובדה שעץ הנים שלה עמד
בצומת עמוס ,כך שאלפי האנשים שעלו לרגל כדי להתבונן בה ,לנשק את ידיה ,או ללוותה בטיולה היומי
אל הגן ,בו היא ישבה כמה שעות מתבוננת מעבר לנהר ,גרמו להפרעות בתנועה.
בכל אופן ,בזמן המפגש עם מרוואן לא היה שם שום מבנה ,ובאבאג'אן היתה ישובה על העץ שלה
בבוקר מאי  ,1913כשהגיע הנער רכוב על אופניו מהקולג' .כשחלף על פני העץ הוא הרים את עיניו
ומבטיהם נפגשו .הוא ידע היטב מי היא היתה ,וכשרמזה לו הוא פנה אליה והיא נישקה אותו בין העיניים.
שום מילה לא נאמרה ,ולאחר שישב עימה זמן קצר ,עלה מרוואן שוב על אופניו ונסע הביתה .מאותו יום
הוא היה בא ערב ערב כדי לשבת עם באבאג'אן ,בדרך כלל מבלי להחליף שום מילה .לאחר מכן הוא סיפר:
"נמשכתי אליה כמו ברזל אל מאגנט" .ובכל פעם שהוא דיבר אודותיה הוא השתמש במילים "בלתי ניתנת
להשגה"" ,בלתי ניתנת להשוואה" .הוא גם התייחס אליה לעתים כ"קיסרית" ,ויש לציין כי היא עצמה
בחרה בשם באבא – (אבא) ג'אן ,והיתה מתמלאת חימה אם פנה אליה מישהו כאימא-ג'אן ,משום שנשים
נחשבות למין החלש והגשמת האלוהיות איננה מיועדת לרכי לבב.
כך נמשכו פגישותיהם הדוממות ,ואז לילה אחד בינואר  ,1914באבאג'אן היתה במצב רוח מתאים,
והיא החלה לדבר .כשעמד מרוואן לפניה בהכנעה ,לאחר שנישק את ידיה ,היא הצביעה לעומתו וביטאה
את המילים" :ילדי שלי זה יחולל אחרי כמה שנים התרגשות רבה בעולם ויביא ברכה רבה לאנושות".
לקביעה רבת עוצמה זו ,שבאה לאחר זמן רב של קשר דומם ביניהם ,היתה השפעה מהממת.
לזמן מה נשאר מרוואן עומד בפניה ,ואז חזר לביתו .היה זה מאוחר והוא פנה ישירות למיטה.
בקושי הוא נשכב כשהחל לחוש בייסורים נוראים; דרך גופו חלפו מה שנראה כזרמי חשמל עזים ,שגרמו לו
לסבל מעורבב עם אושר עצום .לא חלף זמן רב והוא איבד את הכרתו ,וכשמצאה אותו אימו על מיטתו
למחרת בבוקר ,היו עיניו ריקות ,הוא לא היה מסוגל לנוע או לדבר ,והיא דימתה שהוא חלה במחלה קשה.
רק ביום הרביעי הוא חזר מעט להכרתו ואז נשאר כתשעה חדשים במצב הדומה לטראנס תמידי ,כשאיננו
מראה שום עניין בסביבתו ושום צורך במזון או במשקה .כל מה שהוצע לו הוא היה מחלק לקבצנים או
לכלבים ,או שדחף אותו למגירה עד שהעלה עובש והסריח .הוא נראה כמי שאיננו ישן אף פעם ,ואם הוא
היה עושה משהו ,הרי שהוא היה מועד להמשיך בכך שעות רבות מבלי להתחשב כלל בעולם החיצון.
פעם אחת כשעזב את ביתו לגן באד ,הוא פסע לשם ובחזרה שלוש פעמים ללא הפסקה ,מרחק של
כ 23-קילומטר .הוא שהה שלושה ימים שוכב ליד מקומו הוותיק ,מיגדל הדממה הזורואסטרי .הוריו
התמלאו בייאוש .הם שיערו שהוא "יצא מדעתו" ,והוא הושם תחת השגחה רפואית ,אולם לסמי השינה
ולזריקות המורפין לא היו שום השפעה .שנים רבות לאחר מכן דיבר באבא עם כמה מחסידיו אודות
התנסויותיו באותו זמן:
 ,God Realization 7המצב בו תודעת האדם מאוחדת לתמיד עם התודעה האלוהיתPerfect Masterhood .
 Neem tree 8עץ ענק בעל שרשי אוויר המשתרשים באדמה ועליהם נשענים ענפי העץ וכך הוא הולך ומתרחב.
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"כשהייתי נער ,לא ידעתי שום דבר .לא היה לי שום עניין ברוחניות ...העדפתי משחקים ...יום
אחד נתן לי חבר חוברת קטנה על אודות בודהא ,פתחתי את הספר במקום שסיפר על שובו של בודהא
כמאייטריא ,אלוהי הרחמים ,ונוכחתי פתאום לדעת' ,אני הוא זה ,למעשה' ,וחשתי זאת עמוקות בתוך
עצמי .אז שכחתי זאת ושנים חלפו להן .יום אחד הזמינה אותי באבאג'אן כשרכבתי על אופני ליד העץ
שלה; היא נשקה על מצחי ולמשך תשעה חדשים ,יודע זאת האלוהים ,הייתי במצב שרק בודדים ביותר
מגיעים .לא היתה לי שום תודעה של הגוף ,או לכל דבר אחר .הסתובבתי ללא שום מזון .אימי חשבה
שהשתגעתי והזמינה את הרופא .אבי הבין ,אולם לא אמר דבר .הרופאים לא יכלו לעשות דבר ...לא אכלתי
דבר פרט לתה ,אותו הגיש לי אחי הבכור שאהב אותי מאוד .יום אחד ,לפתע פתאום ,חשתי בלחץ בבני
מעי .רציתי לעשות את צרכי ,אולם זה היה בלתי אפשרי משום שלא אכלתי דבר .ישבתי בשירותים ולא
יצא מאומה .ואז ראיתי ,בעיני הבשר ,מעגלים בתוך מעגלים ,עולמות שלמים .מאותו הרגע ,במקום
האושר האלוהי שבו הייתי שרוי ,הרי שבמשך תשעה חודשים סבלתי עינויים כאלה ששום אדם בעולם לא
היה מסוגל להבין .נהגתי להטיח את ראשי כדי להקל על הכאב .ראשי התמלא צלקות מהרצפות
ומהקירות .לא יכולתי לעצור מבעד עצמי .היה זה כאילו היקום כולו הונח על ראשי .נהגתי לפרוץ חלונות
במצחי ...עיני חסרות השינה הבוהות בריקנות הדאיגו מאוד את אימי ...היא לא יכלה לשלוט בסערת
רוחה והלכה פעם לבאבאג'אן ודרשה לדעת מה היא עשתה לי ...באבאג'אן הודיעה לאימי כי יועדתי לזעזע
את העולם ולעוררו ,אולם זה לא אמר דבר לאימי הנסערת".
מצב זה של ייסורים עזים נמשך עד נובמבר  ,1914כשמידה מסוימת של תודעה נורמאלית החלה
לחזור .באבא הסביר לאחר מכן כי הנשיקה שנתנה לו באבאג'אן הביאה אותו לאושר הגשמת האלוהיות,
וכי עוצמתם של הייסורים נבעו מחוסר הרצון לשוב לתודעה נורמאלית ,דבר שהיה הכרחי עבור העבודה
אותה הוא היה צריך לבצע .באבאג' אן עצמה נהגה לצטט לבאבא חרוזים פרסיים אחדים שמשמעותם
הוא" :מאחר והשגת את החופש ,שבת כאסיר (כדי לשחרר אחרים)" .עיניו של באבא חדלו בהדרגה להיות
ריקניות והוא החל לטעום מעט מזון; הוא נהפך ,כפי שהוא אמר" ,למעין אוטומאט בעל אינטואיציה".
בזמן זה הביאו אליו חבר ,איש צעיר ועני ,בהרמג'י איראני ,שהפך לאחר מכן לאחד מחסידיו הנאמנים של
באבא ,שהציע לו ללמוד פרסית .בהרמג'י התקדם בצורה מהירה ,והוריו של מרוואן המאושרים ,ניסו
לשכנעו לקבל עוד תלמידים ,דבר שהוא סרב למרות שהמשיך להדריך את בהרמג'י.
כשאחיזתו של מרוואן בחיים הארציים הלכה והתחזקה ,הוא חש בדחף לנדוד ,ובמיוחד כדי לבקר
את משכנם של קדושים גדולים או מורים מושלמים .בדרך זו הוא ביקר בדצמבר  1915במקדש של
קנדובה ,שבו חי קדוש ומורה מפורסם בשם אופאסני מהרג' במשך שלוש שנים על מים בלבד ,ומחמת
הצום הוא הפך כמעט לשלד .אופאסני מהרג' היה אישיות לא פחות מדהימה מהזראט באבאג'אן .דתו
היתה הינדית ,הוא היה איש גבוה ושמן ,בדרך כלל היה ערום פרט לשק וסנדלים כשיצא החוצה .עיניו היו
חודרות ומבטו מהמם .התנהגותו היתה מוזרה לעתים קרובות ולפעמים הוא נראה כמשוגע .פעם הוא חי
למעלה מארבעה עשר חודשים בכלוב במבוק שגודלו כמטר על מטר בערך ,ולא אכל דבר פרט לקפה פעם
ביום .שנתיים לאחר ביקורו הראשון של מרוואן אצלו הוא נעשה למורה מושלם ,הנעלה בכל המצבים
הרוחניים .במותו בדצמבר  1941נהפכה העיירה בה חי למקום עלייה לרגל .החלק אותו מילא אופאסני
מהרג' היה מכריע ,ובאבא סיפר את פרטי הפגישה הראשונה עימו.
"כשהגעתי לקירבה מספיקה אליו ,קיבל את פני מהרג' ,אם אפשר לומר כך ,עם אבן שאותה הוא
השליך לעומתי בכוח רב .היא הכתה במצחי בדיוק במקום שבו באבאג'אן נישקה אותי ,והכתה בעוצמה
כזאת שירד דם .הצלקת של הפצע עדיין חקוקה במצחי ...עם חבטה זאת מהרג' החל לסייע לי לחזור
לתודעה רגילה".
כאשר מוחו של באבא שב להתמקד באופן ישיר יותר על ענייני היומיום ,התעקשה אמו שהוא חייב
לעסוק במשהו ,וב 1916 -הוא הצטרף לחבורת תיאטרון כמנהל .אולם לאחר זמן מה נפטר בעל הבית והוא
שמח לחזור לפונה .הוא מונה כאחראי על בית התה של אביו ,ולאחר מכן לחנות לממכר יין תמרים.
מרוואן לא הצליח בשום תפקיד ,משום שמה שעניין אותו יותר היה לספק את צרכי האנשים במקום
לקחת תשלום עבור מה שהם לקחו .ובחנות היין הוא אפילו היה דוחק בשותים ,שהיו בדרך כלל מעניי
העיר ,לשתות במידה או לחדול מכך לגמרי .בכל אופן הוא התמסר בלב חפץ לכל עבודת כפיים ,רחץ
בקבוקים ,כוסות וצלחות ,שטף את הרצפות ,את השולחנות והספסלים.
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מהיום שהוא נחבט מהאבן על ידי אופאסני מהרג' ,החל באבא לבקר שוב את באבאג'אן עימה הוא
היה יושב כשעה בכל ערב .כמעט בכל יום הוא הלך אל מיגדל הדממה הפרסי או שנדד בג'ונגל שממול ,שבו
הוא היה שב וחובט את ראשו על האבנים ,את מצחו עטף במטפחת כדי להסתיר את החבורות ממשפחתו.
פעמיים בחודש הוא ביקר את אופאסני מהרג' שעימו הוא גם החליף מכתבים ,שאף אחד מהם לא נשמר
למרבה הצער .בסופו של דבר ,ביולי  ,1921מרוואן ,שהיה כעת שלושה רבעים נורמאלי בהתנהגותו ,פנה
לחיות כששה חודשים עם אופאסני מהרג' בסאקורי .הם בילו יחדיו כמה שעות בכל יום ,ולעתים לילות
שלמים מאחורי דלתות סגורות ולאף אדם לא הורשתה הכניסה .ככלל הם ישבו בדממה ,אולם לעתים
מרוואן היה שר .בסוף אותה שנה תודעתו של מרוואן שוקמה במלואה ואופאסני מהרג' חמור הסבר העביר
אליו את סמכותו הרוחנית .הוא הנחה את חניכיו ,בדומה ליוחנן המטביל וישוע ,לעזוב אותו ולדבוק
בעתיד במרוואן:
"מסרתי את עמדתי הרוחנית למרוואן .הוא המחזיק במפתח שלי" .לאחר מכן הוא הודיע בציבור:
"נער זה יניע את העולם .המין האנושי יפיק טובה מידיו" .הוא התייחס אל מרוואן כ"סאדגורו" 9של
התקופה ,ואמר לבהרמג'י" :חברך הגשים את אלוהיותו .מלא כל הוראה וכל רצון שיבטא" .לפני כן הוא
10
עצמו הכתיר את מרוואן בתואר "אווטאר".
וכך ,בגיל עשרים ושבע ,הפך מרוואן איראני למהר באבא והיה מוכן להתחיל את מפעל חייו למען
האנושות.

 ,Sadguru 9מורה מושלם .אדם שתודעתו מאוחדת עם התודעה האלוהית ,אבל הוא נמצא בגוף כדי לעזור לבני האדם.
 ,Avatar 10התגשמות האלוהים עלי אדמות .האווטאר מקביל בתודעתו למורים המושלמים ,אולם אין הוא חולף מבעד למחזורי
האבולוציה והאינבולוציה כדי להשיג שלימות .הוא מּורד עלי אדמות על ידי חמשת המורים המושלמים של התקופה.
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פרק שלישי
פעילות נמרצת
לאחר שבאבא הוכר כמורה מושלם על ידי מורים מושלמים 11אחרים ,הסתגר באבא לתקופה של
התרכזות לפני שפסע לחיים של פעילות נמרצת .למטרה זאת הוא עזב את בית הוריו ועבר להתגורר בסוכה
בגודל מטר וחצי על שלושה ,שהיתה בלתי מספיקה אפילו לכוך נזירים או חדר כלא ,אותה בנה לו חבר
לבקשתו .הוא תיאר בעצמו תקופה זו בחייו:
"במשך כארבעה חודשים (ינואר – מאי  )1922השתכנתי בסוכה קטנה .היא הוקמה זמנית עבורי
בשולי שדות הידועים כיום כאיזור שיוואג'י נאגאר שבפונה .באופן זה התחלתי לחיות באופן עצמאי מוקף
באנשים שהיוו את הגרעין של חניכי .אחד מאלה היה הראשון שהחל לפנות אלי בתואר 'באבא' .אחדים
מהאנשים נמשכו אלי באופן אינטואיטיבי לפני שהיה להם מושג ברור על אודות מצבי הפנימי .אחרים
נמשכו אלי בגלל מה שבאבאג'אן ומהרג' אמרו .ואנשים אחרים משכתי אלי באופן ישיר".
כשנשאל באבא מדוע הוא בחר לכלוא את עצמו במקום עלוב כל כך ,הוא ענה" :אין הדבר גורם לי
אי נוחות ,משום שקירות אינם כולאים אותי .לסוגי עבודה מסוימים שאותם אני חייב לבצע בעולמות
הבלתי חומריים ,אני מעדיף לסגור את עצמי במקום קטן" .ובמהלך חייו ,כשאופן העבודה הזאת דרש
זאת ,הוא היה מנחה את חסידיו להקים לו סוכה קטנה ,או לפעמים לאתר מערה ולהכשירה ,שבה הוא
נסגר לתקופות שנמשכו משעות ועד לשבועות .לעתים קרובות האתר שנבחר היה קשור באופן מיוחד עם
מורה או עם אדם קדוש מתקופות קודמות; באיטליה הוא בילה פעם לילה ויום בצום במערה ליד אסיסי
שהיתה קשורה לפרנסיס הקדוש.
בינתיים יצר באבא קשרים בקרב אנשים צעירים שבסביבה ,שהחלו כחברים ונהפכו אחרי זמן מה
למאנדאלי ,12ועם קבוצה של ארבעים וחמישה כאלה הוא יצא רגלית מפונה לבומביי במאי  .1922שנים
עשר מהם היו מוסלמים ,אחד עשר זורואסטריים בדומה למשפחתו ,והשאר הינדוסטאנים .כשהגיעו
לבומביי שכר באבא בית גדול שאותו הוא כינה מאנזיל-א-מים (ביתו של המורה) ,שבו הוא כונן את משכנו
הרוחני הראשון .היו שם חמישה עשר חדרים ,אולם לא הוכנס שום ריהוט; רק שמיכות הותרו לשימוש
כמצע ,ללא מיטות ,מזרונים או כסתות .בכל בוקר יצאו הגברים לעסוק בכל מיני עבודות ,אולם בערב היו
חייבים לחזור הישר לבית ,וחייהם נוהלו תחת חוקים נוקשים – שדרשו צייתנות מוחלטת – בדומה לכל
הוראה של המורה.
כולם חויבו לפרוש לשנתם בשעה שמונה בערב ולהתעורר בשעה ארבע בבוקר ,משום שהשעות
המוקדמות הן הטובות ביותר לתפילה ומדיטאציה .לפני כן כולם היו חייבים להתרחץ במים קרים ,אפילו
אדם חולה אסתמה ,שגילה לאחר זמן מה להפתעתו כי האסתמה נעלמה .הארוחות היו צמחוניות ,אולם
הכל חויבו לאכול לשובע מהמזון הפשוט למעט בזמנים שהיו שרויים בצום .שתייה לשכרה ומגע מיני
נאסרו .כל מי שיצא החוצה לעבודתו היה חייב להשאיר את ארנק הכסף בבית ,ותוך כדי העבודה לא יותר
משתי פרוטות 13הוקצבו להתרעננות ,סכום שבאותו הזמן הספיק לקניית כוס תה או משקה קר .כל
הרווחים נמסרו לקופה משותפת לטובת הכלל ,ואף אחד לא הורשה להחזיק ברכוש פרטי כלשהו .כל אחד
הודרך לשמור על החגים והמצוות שנדרשו על ידי דתו.
אולם למרות שהמשטר היה קשוח ,הרי שהחיים בבית היו רחוקים מלהיות קודרים .באבא חיבב
משחקים ממשחקים שונים ,שלהם נקבעו זמנים קבועים ,וכן מוסיקה ושירה .לעתים קרובות הוא לקח
את חסידיו לתיאטרון או לסרט קולנוע .ניתן עידוד לשיחה חופשית ולקבוצה היתה מועצה מנהלת שבה
התבקשו החברים לשאת את דברם בחופשיות .למינהג דומה ניתן עידוד מתוך הרגלו של באבא לשאול
 11חמישה מורים עסקו בהכתרתו ,פרט לבאבאג'אן ואופאסני מהרג' ,ואלה היו טאג'ודין באבא שהיה פעם חייל בריטי ,כשהגיע להגשמת
האלוהיות התפטר ממשרתו :נאמר כי שלושים אלף איש השתתפו בהלווייתו .סאי באבא היה המורה של אופאסני מהרג' ,והוא זה שהכווין
את מרוואן אל אופאסני .החמישי ,נאראיאן מהרג' חי כאיש עשיר בבית מפואר .הם היו שלושה מוסלמים ושני הינדים .אשה אחת וארבעה
גברים.
 ,Mandali 12חברי החוג הפנימי של המורה.
 13שם המטבע ההודי הוא אנא ( ,)annaמאית של רופיה אחת.
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מישהו מחסידיו בפתאומיות מה עולה במוחו – טכניקה המוכרת במערב לתלמידי פסיכולוגיה – ובארוחות
הבוקר הוא היה נוהג לעתים קרובות לבקש מאדם זה או אחר לספר את חלומותיו.
היה זה מובן בין המאנדאלי של באבא שהוא מעולם לא איפשר לחיים לשקוע בשיגרה קבועה;
הבלתי צפוי היה אורב תמיד אחרי הפינה .בהזדמנות אחת ציווה באבא על המאנדאלי שצמו באותה עת
לאסוף ולהביא מאתיים קבצנים אל הבית .אף פעם לא היה מחסור בקבצנים בבומביי ,אולם באבא לא
רצה בנוכלים שגופם בריא וחסון ,אלא רק באלה שסבלם אמיתי או נכים .כשהם התקבצו ,רחוצים
ולבושים ,באבא עצמו נטל חלק בשירותם ואפילו ענד לצוואריהם זרי פרחים לפני שעזבו ,למרבה
תדהמתם .בהזדמנות אחרת ,כשהחבורה כולה התקיימה רק ממים ,ציווה באבא לכנס לא פחות משמונה
מאות קבצנים ,להאכילם ולהלבישם ,אולם כעת הורשו גם הבריאים בגופם ליטול חלק .פעם אחת ,כנראה
בגלל תלונות על התפריט הדל ,בחר באבא בחצי תריסר מתלמידיו שלהם הוא ערך סעודה דשנה .השישה
שמחו לקבל פירות טריים ויבשים ,קערות שוקולדה וממתקים טובים האהובים בהודו .אולם כשהם כבר
אכלו לשובע ,הופיעו צלחות תבשילים והמורה ערם את צלחותיהם ,וכאשר הופיעו צלחות נוספות אחרי
אלו ,ביקשו התלמידים את סליחת המורה .לעתים קרובות דרישתו של באבא לצייתנות מוחלטת גרמו
לאדם זה או אחר להיקלע למצב מביך .אלו שיצאו לעבודה יומיום יכלו לשוחח עם חבריהם בבית החרושת
או המשרד או עם חבריהם החניכים ,אולם נאסר עליהם לשוחח עם כל אדם אחר .אחד מהעובדים שנסע
חזרה בערב הביתה ברכבת מצא עצמו פנים אל פנים עם חבר וותיק מבית הספר ,שפנה אליו במאור פנים
וכל מה שיכול היה לעשות זה לענות במבט נבוך ,אותו הוא שמר עד שהגיעו לתחנה בה הוא נמלט באנחת
רווחה .עד כמה שמקרים כאלו היו מכאיבים באותו רגע ,לאט לאט החלו לתפוס התלמידים כי לכל דרישה
או הוראה של המורה יש תכלית .שלא כמו אלו המבלים את חייהם במנזרים ,חסידיו של באבא התאמנו
לחיות בעולם ,אולם לשמור על חוסר מעורבות רגשית עימו .שבירת הקשרים החברתיים עשויה להיות
הכרחית עבור אדם שהתחייב לחיות לאור ערכים שונים .היכולת לצום ולקמץ בשעות השינה ,היכולת
לנדוד בדרכים – ולעתים אפילו לקבץ חבורה של מוזרים – ללא כסף לנסיעות או להתרעננות ,הוכחה לאחר
מכן כבעלת ערך שלא יסולא בפז ,כשהם מפתחים תכונות של נחישות דעת ויוזמה שבלעדיהם הם לעולם
לא היו מסוגלים להתמודד עם חייהם מלאי הקשיים כעמיתים המקורבים של באבא .מזווית הראייה
הארצית הם עברו מה שדומה להתאמנות צבאית ממושמעת וקשוחה .לפעמים הם נאלצו לסבול גם מיחס
גרוע.
הסביר באבא" :גופי באותו זמן היה כחוש אבל גם גמיש ,משום שהייתי כל אותה העת בתנועה
נמרצת .משעה ארבע לפנות בוקר ,גם בקור הקשה ביותר ,הייתי מתרוצץ בשמלת המלמלה הקלושה שלי.
אלו שלא הכירו אותי היטב באותו זמן עלולים היו לחשוב שאני בעל מזג סוער ,משום שבפתאומיות וללא
שום הקנטה ,הייתי חובט במישהו לידי.
באותם ימים רוב התלמידים היו אנשים צעירים ,חסונים וחזקים .כמה מהם היו מתאבקים
טובים וכמה אתלטים מנוסים .אולם כשהחלתי ללכת במהירות ,הרוב נאלצו לרוץ כדי להיצמד אלי...
לאחד מחברי הקבוצה היה מבנה גוף של ענק ,אולם פעם כשנחה עלי הרוח היפלתי אותו לארץ
בחבטה אחת .אחר נזקק לטיפול רפואי באזנו לאחר שספג מהלומה ממני .אחד מהתלמידים נהג להתחבא
במקרים כאלו ולא היה שב עד ששאל את האחרים אם מצב רוחי השתנה".
עד כמה שלא ייראו לנו מוזרים המעשים האלו ,צד לוהט כזה של פעילות מובן בדרך כלל ומקובל
בקרב החסידים של מורים מהמזרח .בדומה לחרפות שהם ממטירים לעתים על חניכיהם או זה על זה,
זוהי התגלות חיצונית של תכלית פנימית שהינה תמיד מבורכת ,ומהלומה עזה מידי מורה – בדומה לחבטת
האבן שבאבא עצמו ספג מאופאסני מהרג' – מהווה לעתים קרובות אמצעי להענקת הארה רוחנית .כך ,גם
נזיפה ממורה מהווה חסד .הערכה לכך הופגנה על ידי מלומד ,חוקר סנסקריט ,שבו נזף באבא באחת
ההתוועדויות ,או התכנסות בציבור .לאחר מכן הוא אמר בהכרת תודה" :באבא בוודאי אוהב אותי באמת,
אחרת הוא לא היה טורח כדי להוכיח אותי".
שני חברים מבין המאנדאלי שהתמידו במחיצתו של באבא לכל אורך חייו השאירו זכרונות מימים
מוקדמים אלו .אחד מהם ,סרוש ,14התבקש על ידי באבא להצטרף לבית הרוחני .הוא הסכים לאחר היסוס
מסוים לנסות שנה אחת ולראות "כיצד זה ילך לי" .על כל פנים ,הוא מצא עצמו באופן מתמיד במצבים
שבהם הוא הימרה באופן כלשהו את הוראות המורה ,וכשהיה חוזר הביתה הוא היה מוצא את חבילת
Sarosh K. Irani 14
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המצעים שלו זרוקה מחוץ לבית .בלב נשבר הוא היה מתחנן אל באבא שיאפשר לו להחזיר את מצעיו
ולהשיב את מקומו בקרב הקבוצה .לבסוף באבא היה מסכים ,מחבק את סרוש ,והכל היה מתנהל כמו
מקודם – עד ששוב הוא היה מוצא את מצעיו מחוץ לבית.
סרוש היה איש צעיר נחמד ,מלא מרץ ואוהב חברה ,כך שייתכן והיתה זו דרכו של באבא למנוע כל
מחשבה מצידו לנטוש את הבית .אם כך היה המצב ,הרי שהדבר היה מחושב היטב ,משום שסרוש ,שחתם
בהיסוס לשנים עשר חודש ,נשאר למשך כל ימי חייו .בהסכמתו של באבא הוא התחתן לאחר מכן ,ייסד
עסק מצליח לתיקון מכוניות ונהפך לראש עיריית אחמדנאגאר .יחד עם אשתו ,ווילּו ,הוא שירת פעמים
אחדות כשגרירו של באבא באירועים רשמיים ,וביתם היה פתוח בפני חסידים רבים של באבא מכל רחבי
העולם.
חבר וותיק אחר בקבוצה היה מהרג'י ,15שהצטרף לבאבא כנער בן שמונה עשרה .הוא זכר שבאבא,
שנהג לעתים לעשן באותה תקופה ,נתן לו למצוץ מהסיגריה .לאחר שעשה כן ,אמר לו באבא למצוץ שוב.
אז הוא ציווה "אסור לך לעשן עוד לעולם .אולם זה" ,ובאבא תיאר שתיית משקה בתנועת יד" ,הינו טוב
עבורך" .מהרג'י ,שסבל לעתים מגרונו ,ראה בכך אזהרה מעשית לטובת בריאותו .גם הוא התחתן בהסכמת
באבא ,ולאחר מכן הוא הצטרך להקים עסק כלשהו .באבא אמר לו להיכנס לייצור ניירות סינון לצרכי
התעשייה .מהרג'י בקושי ידע מהם ניירות סינון ,ולא היה לו שום מושג כיצד לייצרם .בית החרושת שלו
מעסיק כיום כמאתיים פועלים ,הוא בית החרושת היחידי מסוגו בהודו ,וחוסך למדינה סכומי כסף גדולים
במטבע זר.
הבית מאנזיל-א-מים נשכר למשך שנה .אולם ביום האחרון לחודש מרץ  ,1923כשעדיין נותרו
חודשיים עד לסיום התקופה ,אסף באבא את כל חניכיו יחדיו .הוא אמר להם כי על הבית הרוחני להסגר.
הוא צריך לחזור בהקדם לאחמדנאגאר וייקח רק כמה מהם איתו .על האחרים לחזור לביתם ,ומשם ,אלו
החפצים בכך ,יוכלו לאחר מכן להצטרף אליו .אולם הוא הזהיר אותם לחשוב היטב לפני שיעשו כן ,משום
"שהמשמעת תחמיר ואופן החיים יהיה פשוט יותר ...תצטרכו לעשות את מלאכת הבנאים והסבלים;
בקצרה ,כל מלאכת כפיים".
בינתיים ,עבור באבא והבודדים שנשארו עימו ,החלה תקופה של מסעות ממושכים .החבורה
הקטנה היתה בתנועה מתמדת ,מקיפים את כל הארץ ופעם נסעו הרחק עד לפרס .לעתים קרובות הם פסעו
ברגל ,ואם הם עלו על אוניה או רכבת ,הם לקחו תמיד את המחלקה הזולה ביותר ,דבר שבאבא עמד עליו
לכל משך חייו .פרט לקשיים הבלתי נמנעים של חיים במסע בארץ של מדבריות ,יערות והרים עם
טמפרטורות קיצוניות ,הם לעתים קרובות צוּו לצום; באבא עצמו צם לעתים קרובות ,ופעם הוא לא טעם
דבר פרט לנוזלים במשך חודשיים רצופים – וזה בשעת חציית היבשת כשכל אדם נושא את מצעיו וציודו
עליו .המקומות בהם הם נחו היו תמיד הדלים והזולים ביותר ,ואורך רוחם של האנשים הועמד כל העת
במבחן מחמת שינויים פתאומיים בתכנית .בקושי הם הספיקו להתיישב במקום מסוים ,בתקווה לנוח
ולהתאושש לזמן מה ,ואז הם הצטוו לארוז הכל יחדיו ולהתכונן לעזוב בבוקר המחרת ,או גם באמצע
הלילה .הם חיו כמו חיילים במערכה ,אולם ללא ההתפרקויות המקובלות על החיילים כמו נרגנות ושתייה
לשכרה.
במהלך מסעותיהם ,הוביל באבא את החבורה לעיירה מבוצרת קטנה בשם ארנגאון ,לא רחוק
מאחמדנאגאר .זה היה מקום יישוב קדום שכעת התפורר לעיי חרבות ,שביניהם התגוררו כמה כפריים,
בעיקר כאלו השייכים לכת ה"טמאים" ,בתנאי עוני וניוון .ניוון לא היתה לשון המעטה ,משום שצחנת
בגדיהם וגופם היתה נוראה ,ואורח חייהם בהמי כמעט .לדוגמה ,הם נהגו לאכול את הגופות של כל החיות
אותם הם מצאו .בסמוך לעיירה העתיקה נמצא מחנה צבא נטוש ,ששימש את הצבא הבריטי במלחמת
העולם הראשונה .אולם היה זה המקום שבו בחר באבא לשאת את שמו ושנעשה קשור לתמיד עם חייו
ופעולותיו בשם "מהראבאד" 16.משמעות המילה "אבאד" זה "פורח" .בדומה למקומות אחרים שנבחרו
בידי באבא ,היה למקום קשר רוחני מהעבר .כאן נמצא קברו של בואג'י בוא ,17קדוש הודי ,שעליו נאמר כי
נכנס לקברו בעוד עדיין בחיים .כמו כן המקום נבחר כמקום קבורה על ידי קדוש מוסלמי ,האזראט שח;18
Meherjee A Karkaria 15
Meherabad 16
Buaji Bua 17
 .Hazrat Shah 18קברו מצוי בדיוק ליד השביל בו עולים לקברו של מהר באבא( .המתרגם)

04

כשטענו בפניו חסידיו על שבחר מקום כל כך נידח ושומם ,הוא ענה" :הנכם טועים; המקום הזה ישגשג
למקום בעל ערך ייחודי ואלפים יבואו לבקרו ...כך נקבע הדבר ,וכך יהיה" .זה התרחש בחודש מרץ ,1924
שנים עשר חודשים לאחר שעזב את מאנזיל-א-מים ,כשחנך באבא את ביתו הרוחני השני.
החיים במהראבאד התנהלו תחת משמעת קפדנית כמו בבומביי וגם המזון היה מועט ,אולם כעת
כתוספת היתה עבודת כפיים קשה ממנה הוא הזהיר אותם לפני שנה .האנשים הצטרכו לפנות את הקרקע,
לשקם את אותם מבנים שיכולים להביא שימוש כלשהו ,ולהתחיל לבנות חדשים .הראשון שנבנה דמה
לסוכה שבה גר באבא בפונה ,שהיתה חדר קטן ומרובע – שנבנתה באופן קשיח מאבנים ומלט ובעזרת
רשתות נאטמה בפני החרקים – אליו יכול היה באבא לפרוש לתקופות של הסתגרות .פרט לבנאי שכיר
אחד ,הכל נעשה בידי המאנדאלי ,שמספרם עלה שוב לארבעים בערך ,ושעמלו כפועלים שש שעות בכל יום.
לאחר כמה חודשים ,תחת הנחייתו של באבא ,הם כיסו את המחנה הנטוש במיגוון נרחב של מבנים.
בהביטו אחורה לאחר שנים על המתרחש ,נזכר באבא:
" ...היה זה כמו מודל של עיר קטנה .חיו בה חמש מאות נפשות ,שעבדו בבתי החולים ,במרפאה
ובבתי הספר .כמו כן היו שם בתים רוחניים לנערים ,לגברים ולנשים ,ומקום מקלט לאביונים
ולמצורעים ....באותו הזמן הוצאו בכל יום כאלף רופיות לאחזקת השירותים השונים ,בה בשעה שתלמידי
המורה התקיימו מסתם ירקות ,פיתה ואורז לארוחת הצהרים ,ותה ללא חלב או מרק קלוש מתרד מריר,
מעלים ומלחם גס לארוחת הערב ....אני הסתפקתי בדרך בנוזלים או בארוחות מצומצמות פעם בשבוע או
כל שבועיים.
מנות שבועיות חולקו לתושבים חסרי הישע ביותר מבין תושבי ארנגאון .הם היו עניים כל כך ,עד
שכאשר נעתקו לאחר מכן הבתים הרוחניים כמה עשרות קילומטרים לטוקא ,הם נהגו לעבור ברגל או
בעגלה רתומה לשור את כל המרחק הזה ולא להחמיץ את ההקצבה השבועית של גרעינים גסים.
מאות אנשים מהכפרים הסמוכים למהראבאד נהנו מבתי חולים ללא תשלום ,ואלפים השתמשו
במרפאה שנפתחה לחולי יום .נערים מכל הכתות והאמונות כולל טמאים החלו עד מהרה לחיות ,לאכול
ולהתערב זה בזה בחופשיות....
מזריחה ועד לשקיעה הסתובבתי במקום ולקחתי חלק פעיל בכל דבר כולל ניקוי בתי השימוש.19
בכל יום הקדשתי שלוש עד ארבע שעות ברחיצת ילדי בית הספר .כשמספר הנרשמים נהיה משמעותי,
הרשיתי למאנדאלי ליטול חלק בשירות הזה עימי .כמו כן כל המאנדאלי היו חייבים לטחון גרעינים משעה
עד שלוש שעות בכל יום ,בהתאם לתכנית העבודה שלהם .גם אני השתתפתי בטחינה יומיום לשעה או
יותר".
תלמידי בית הספר שאליהם מתייחס באבא ביקרו בבית ספר יסודי ללא תשלום שהיה כלול בין
שאר המוסדות החדשים .מה שהתחיל עם עשרים נערים ,גדל עד מהרה למאה וחמישים נערים ונערות,
שביניהם היו כשלושים נערים מכת ה'טמאים' מבתים דלים ומזוהמים ,והם היו אלה שעבורם השקיע
באבא כל כך הרבה מזמנו ברחיצה ובאמבטיות .בתחילה הם עמדו מהצד ,אולם עד מהרה נפלו כל מחיצות
בין הכתות והאמונות והילדים קיבלו זה את זה מרצון.
פעם אחת כשבאבא היה עסוק בבית המרחץ ,ביקשו כמה ברהמינים נשואי פנים את ברכתו.
כשהם עמדו לפניו ,אמר להם באבא" :הנני רוחץ ילדים 'טמאים' .אין שום טעם לקבל את ברכתי אלא אם
תהיו נכונים לבצע את המלאכה שאותה אני עושה" .הברהמינים זנחו את ציווייהם ,שלפיהם גם אם צילו
של טמא מוטל עליהם ,הדבר מכתים אותם ,והצטרפו לבאבא במשימתו.
אם הבית הרוחני בבומביי דמה למנזר שבו דייריו בקשו את ההארה באמצעות חיי משמעת תוך
כדי עשייה ארצית ,הרי שהבית הרוחני שבארנגאון לבש את הצד של מרכז חברתי שמאמציו מכוונים
לתכלית שירות הקהילה .ואם הכח המניע את הראשון היה באופיו מזרחי ורוחני ,הרי זה של השני נראה
יותר מעשי ומערבי .החיים בבומביי היוו צורה של פרישות עם קשרים חיצוניים שהוגבלו באופן חמור,
אולם כעת החלו להתאסף המונים במהראבאד .לעתים ההמון זרם כל היום ,וביום הולדתו השלושים
ושניים של באבא ,בעשרים וחמישה לפברואר ,1926 ,קרוב לעשרים אלף איש התאספו כדי לקבל את
ברכתו .אחדים מביניהם בקשו באמת ובתמים אחר האמת ,אולם רובם – כמו שבאבא הסביר למאנדאלי

 19באופן זה מילא באבא במו ידיו את העבודה של ניקוי בתי השימוש והמחראות ,עבודה שבה עסקה כת ה'טמאים' ושגרמה להם להיקרא
בשם זה.
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– כוונתם האמיתית היתה ,למרות כל הפגנותיהם ,להשיג איזו הצלחה חומרית .באבא דיבר על שכאלה
באורח רוח מבודח:
"פעם אחת איש זקן הציע להעניק לי את כל אשר לו ,ואז ,כפי שהוא אמר ,הוא יתחיל לחיות חיי
שירות ּוויתור .אולם ,לאחר שנערכה חקירה התגלה כי מה שהוא רצה להעניק לי זה אישה ושבעה ילדים
שבהם אצטרך לטפל"....
אדם אחר שפנה בבקשה להדרכה רוחנית התבקש להשאר עם באבא ולהקפיד על חיי סגפנות .הוא
עשה כן כעשרה ימים ,ואז הוא אמר שהוא חייב לעזוב .בדיקה גילתה כי מה שדחה אותו היה המזון .באבא
איפשר לו לעזוב ,ורק העיר למאנדאלי "בא לדרוש אחר אלוהים ,ועזב בשל פת לחם!" אדם שלישי שבא
בדמעות הכריז" :במשך ארבעים שנה אני מבקש אחר אלוהים .אני עושה מדיטאציה; כעת באתי אליך!"
באבא השיב "אם תציית לי ,אעניק לך את הגשמת האלוהיות .מה דעתך על צייתנות?" "אני אקצץ את
ראשי" ,הכריז האיש" ,ואניחו למרגלות רגליך!" "אינך נדרש לקצץ את ראשך ,אולם התפשט ערום ועריה
ולך בחוצות אחמדנאגאר".
האיש ,שהיה לבוש היטב ,מחה" :באבא ,זהו דבר קשה מאוד .הרי אני גדלתי כאן .אני מכיר
אנשים רבים .מה הם יאמרו?"
"אם אינך מסוגל לעשות כן" ,השיב באבא" ,מדוע אתה מדבר על קיצוץ ראשך?"
למרות פעילותו הבלתי פוסקת כמעט בחיי היומיום שלו ,הרי שבמשך התקופה הזאת כתב באבא
ספר שמעולם לא הודפס ,וששום אדם ,עד כמה שהדבר ידוע ,קרא בו אי פעם .הוא כתב אותו במקומות
שונים ,בחלקו בסוכה שלו ,בחלקו ביושבו על כיסא מתחת לעץ נים בצד הדרך ,ובחלקו בסוכה על ההר
שבחלק אחר מהישוב במהראבאד .לספר זה – שעליו נאמר כי כלל את בשורתו של באבא לעולם ,ובין
היתר סודות רוחניים שלא פורסמו עד כה מעולם – הקדיש באבא שעות אחדות בכל יום במשך שנה ,בדרך
כלל החל לכתוב בשש בבוקר מאחורי דלתות סגורות ,ולעתים המשיך מאוחר בלילה .לפעמים הוא התעייף
כל כך שהיה צורך לעסות את גופו בשמן לפני שיוכל להמשיך ,ופעם הוא נתקף בחום גבוה מאוד שנמשך
כשבוע ,אולם הוא תמיד דבק במשימתו.
אחד מהמאנדאלי ,מהרג'י קארקאריא ,זוכר כי הספר נכתב באנגלית בכתב ידו של באבא.
בתקופה המוקדמת הוא נשא אותו עמו לכל מקום .הספר ניתן בקופסת ברזל שנסגרה בשרשרת ומנעול,
והוא נישא בכל רחבי היבשת וייתכן שגם לחוץ לארץ .מהרג'י נזכר כי פעמים רבות נדחף הספר מתחת
לכסאו של באבא בקרונות רכבת עמוסים .לאחר מכן הוא הופקד בכספת של בנק ,ומה שידוע שהוא הוצא
ממנה בשנת  1956על ידי אחד מהחסידים שכבר נפטר .מה שנאמר זה "שאף אחד איננו יודע היכן הספר
מצוי כעת" .אולם למעשה מישהו חייב לדעת ,או שעשוי לדעת ,משום שבכל פעם שבאבא נשאל בחודש
האחרון לחייו ,היכן עשוי הספר להימצא ,הוא ענה" :אין מה לדאוג והכל בסדר .מישהו משגיח עליו".
יום אחד בחודש אוקטובר  ,1926כשפעילות המרכז היתה בשיאה ,באבא קרא למאנדאלי לפגישה
מיוחדת והציג בפניהם את תכניתו .כל העבודה שנעשתה עד כה במאמץ רב כל כך במשך השנתיים וחצי
האחרונות ,חייבת להסתיים כעת ,ולמעט שניים – שלושה בניינים ,כל שאר המבנים יפורקו כליל .באופן
טבעי הביעו המאנדאלי את דאגתם ביחס לגורלם של כארבע מאות אנשים שיופקרו חסרי ישע וחסרי בית,
אולם עד מהרה הוברר כי באבא חשב על כל הסידורים ,ולא היה אדם שנזקק לעזרה ולא קיבל אותה .על
כל פנים ,עבודה שלכאורה נראתה כבעלת חשיבות רבה לקהילה ,עבודה שהושקעו בה כספים ומאמצים
רבים ,הגיעה לסיום פתאומי.
צדדים אחדים מעבודתם עם באבא נראו למאנדאלי יותר תמוהים מאשר החיפזון – לעתים נראה
הדבר כקפריזיות – שבו שם באבא קץ לסוג פעילות מסוים והפנה את כל מרצם ואת מרצו למשהו שונה.
באבא נתן את ההסבר דלהלן" :בדרך כלל מוקם פיגום ארעי סביב בניין גדול שנמצא בתהליכי בנייה,
וכאשר הבניין מושלם ,מוסר הפיגום .לעתים קרובות מעשי החיצוניים והתחייבותי מהווים רק את הביטוי
החיצוני של העבודה הפנימית שאותה אני עושה .בית הספר ,בית החולים וכולי לא היוו אלא פיגום
לעבודתי האמיתית ...לפיכך ,כשעבודתי הגיעה לסיומה ,אין לי צורך בפיגומים".
בהזדמנות אחרת הוא הכריז" :לא באתי כדי לייסד משכנות רוחניים או מרכזים .אני יוצר אותם
למען עבודתי הכלל עולמית ,אך ורק כדי לשוב ולפרקם בתמידות ,לאחר שהושגה תכליתם .היקום מהווה
את משכני העולמי ,וכל לב הוא ביתי"....
זוהי גישה שלרבים מבני המערב קשה לקבלה .אנו מורגלים לחשוב על אודות בתי חולים ובתי
ספר כעל "טוב מוחלט" ,שצריך להתמשך עד בלי די ואם זה אפשרי גם להתרחב .אולם לגבי באבא העיר
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שבנה לדוגמה ,בדומה לפעילויות אחרות שהוא היה מתחיל בהן ומסיימן ,לא היוותה אלא הקליפה של
העבודה שיש לה משמעויות חובקות עולם .חשיבותה העיקרית היתה נסתרת מהעין וסימלית – עבור
המאנדאלי היא היוותה לקח שיש ללמדו .אולם היו כמו כן לקחים אחרים ,ולכל אחד היה נתון זמן
מוקצב; שום אדם מסביבו של באבא לא הורשה לשקוע בשיגרה ,אפילו שיגרה טובה כמו חלוקת גרעינים
ותחבושות ורחיצת הטמאים.
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פרק רביעי
שתיקה רועמת
כשהביא באבא את העבודה בארנגאון לסיומה – עבודה שהתחדשה בצורה זו או אחרת לאחר זמן
לא רב – הוא פתח תקופה חדשה ,של מסעות מאומצים בכל רחבי תת-היבשת ,שהובילו לתקופה של
מסעות אף נרחבים יותר שיביאו אותו וכמה מהמאנדאלי לכל רחבי העולם .אולם לפני שנעיין בכך ,הרי
שקיים צד נוסף ,מיסתורי במיוחד בחייו של באבא ובעבודתו שיש לקחת בחשבון; משום שהחל מהעשרה
ביולי אלף תשע מאות עשרים וחמש ,באבא לא הוציא עוד אף הגה מפיו.
זמן קצר לפני שחודש יוני הגיע לסיומו באותה שנה ,הודיע באבא למאנדאלי כי הוא מתכונן
לשמור על שתיקה לתקופה ארוכה .זה היה צריך להתחיל באחד ביולי ,אולם כשקרב היום ,דחה אותו
לעשרה ביולי ,והודיע להם כי השתיקה שתחל אז תמשך שנה שלמה .בתום הזמן הזה הוא "יופיע על פני
השטח" ,ביטוי שכמה פרשו במשמעות של התגלות סופית ,שלאחריה לא יהיה עוד צורך להשתמש בנכסים
ודברים ארציים .אדם אחד הרחיק לכת עד שנטש את כל נכסיו ודחק במשפחתו לעשות כמוהו .הנשים-
המאנדאלי לא יכלו בשום אופן להאמין כי באבא אכן מתכוון לשמור על שתיקה לשנה שלימה ,וניחמו
אחת את רעותה" :לכל היותר הוא ישמור על שתיקה למשך חודש אחד" .וכשבערב התשעה ביולי ,אמר
באבא "הקשיבו היטב לקולי :לא תשמעו אותו הרבה זמן" ,אף לא אחד מהסובבים אותו ,גבר או אישה,
חלם כי שתיקת המורה לא תמשך שנה או חמש או עשר שנים ,אלא יותר מארבעים ושלוש שנים ,ולא תופר
עד שמהלך חייו עלי אדמות יגיע לסיומו.
מדוע באבא סבל את כל השתיקה הזאת? הדיבור הוא אמצעי ההתקשרות יקר המציאות המבדיל
מעל הכל את בני האדם מהחיות .כל ההתפתחות השכלית של בני האדם מבוססת על דיבור וכתיבה.
להיהפך לחרש או לאילם ,ובכך להתנתק מיכולת התקשרות קלה עם האחרים ,נחשב כאחד מהאסונות
הקשים העלולים לבוא על האדם .מדוע הביא באבא על עצמו אסון-לכאורה זה?
אמת כי לאחר כמה שנים אחדים מהמאנדאלי ,ובמיוחד ארוץ' ,20נעשו כל כך מומחים בפירוש
כוונותיו של באבא ,עד שכמה מחוות מהירות ,מוארות על ידי קשת ההבעות המדהימה של פני באבא,
אפשרו להם להעביר הסברים והוראות ארוכים .אפילו אדם שבא בפעם הראשונה והתבונן בפני באבא
והאזין לקולו השקט של ארוץ' הסמוך לצידו ,יצא בתחושה שהוא ניהל שיחה מלאה – ורק לאחר מכן הוא
היה מגלה כי באבא עצמו לא הוציא אף הגה .אולם במשך השנים הראשונות כשקולו חסר מאוד לרעיו,
באבא נאלץ להשתמש בלוח או במחברות ,ומינואר  ,1927כשהוא נטש גם את הכתיבה יחד עם הדיבור,
הוא החל בשימוש המייגע בלוח האלפבית .וגם זה ננטש לאחר שנים רבות ,באוקטובר  ,1954ולאחר זאת
באבא השתמש אך ורק במחוות ידיים .אכן אין להתווכח על כך ,שבאבא הטיל על עצמו מעמסה מיותרת
ומגבלה על עבודתו בהימנעותו מדיבור .בוודאי שבין אנשי המחשבה המערביים הרעיון של מורה שאיננו
מדבר נראה כמצדיק חוסר אמון נרגז ,כאילו שבאבא שם ללעג את כל נושאי הנאומים בכח שתיקתו.
באבא עצמו דיבר על שתיקתו:
"לא באתי ללמד אלא לעורר .הבינו מכך שאינני מחוקק מצוות.
לאורך כל הזמנים נתתי עקרונות יסוד ומצוות ,אולם בני האדם התעלמו מהן .חוסר יכולתם של
בני האדם לחיות את מילות האלוהים עושה את תורתו של האווטאר פלסתר .במקום להפגין את
הרחמים אותם הוא לימד ,ניהלו בני האדם מסעי צלב בשמו .במקום לחיות את האנושיות ,הטוהר
והאמת של מילותיו ,נתנו בני האדם חופש לשנאה ,לחמדנות ולאלימות.
משום שבני האדם אטמו אוזניהם לעקרונות ולמצוות שנתנו בידי האלוהים בעבר ,הרי שבדמות
האווטארית הנוכחית אני שומר על שתיקה .בקשתם וקבלתם מלים רבות – הגיע הזמן שתחיו
אותן".
לפיכך שתיקתו של באבא נועדה להבהיר לעולם כי הוא לא בא להוסיף עוד דת לרשימת הדתות
הגדולות אותן בני האדם אינם מבינים ומסלפים בהתמדה ,כדי להצדיק את התועלתנות העצמית,
החמדנות והשנאה ,שיעוד הדתות היה לסייע לבני האדם להתגבר על כך .באבא ידע אל נכון כי אם הוא
 ,Eruch Jessawala 20באבא כינה אותו "יד ימיני"
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יבסס "דת חדשה" ,היא בוודאי תלך בדרכי קודמותיה .אותם האנשים ממש שיקבלו את התורה החדשה
עלולים להטותה ו"לפרשה" ,כך שבאופן בלתי נמנע היא תובא באופן מודרג על פי רמתם של הפרשנים,
ותיאנס להיות מותאמת לגישתה ולהתעניינותה של האנושות בכללותה .עם ה"מורים" יבואו
ה"מארגנים" ,שיאפיינו ויתוו את מבנה הדת החדשה ,יעמידו אותה על בסיס כלכלי איתן ויציידו אותה
בכנסיות ,מקדשים והירארכיה של כהני קודש .אזי היא תתחרה על ליבם של החפצים להמיר את דתם עם
דתות אחרות ,ותמדוד את ההצלחה במונחים של מאות ואלפים שיתייצבו לדרשות ,במידת החשיפה
בעיתונות ,או בתכניות הטלביזיה ובמספר האפסים שבחשבון הבנק.
לבאבא לא היה דבר עם כל אלה .יחסו למוסדות הדת היה מעליב כמו שישו התייחס לסופרים
ולפרושים ,כפי שהוא עצמו התבטא לאחר מכן על "קדושים ומורים צבועים הצצים מכל עבר כמו פטריות
רעל" ,מורים הנוסעים ברולס-רולס הפרטית שלהם ובעלי אחוזות גדולות .במקום ליצור דת מתחרה,
הדגיש באבא באמצעות שתיקתו את האמת העוברת כחוט השני בכל הדתות ,ויום יבוא ,כפי שהוא אמר,
שהוא יביא את כל הדתות והכתות יחדיו "כמו חרוזים על חוט".
דברנו קודם אודות הדיבור והכתיבה כגורמים שסביבם "מבוססת כל ההתפתחות השכלית של
המין האנושי" .וזה כשלעצמו מהווה סיבה רבת משקל לשמירתו של באבא על השתיקה ,משום שבשורתו
של באבא לא היתה לשכלו של האדם אלא ללבו ,וניתן להשיג את הלב רק כאשר מתעלים מעבר לשכל ,או
כשמכריחים את השכל לוותר על עריצותו .באבא העניק את המסר דלהלן לקהל גדול מחסידיו שבמזרח
במאי :1965
"בזמן זה שאתם שוהים במחיצתי ,אינני מתכוון לתת לכם מילים רבות להעסיק את מוחותיכם.
אני חפץ שמוחותיכם יירדמו כך שלבותיכם יוכלו להיפתח לאהבתי .קבלתם מילים עד שנמאס
לכם מהן ,ואני נמאסו עלי המילים .אינני נותן את מה שאני נותן באמצעות מילים .בדממת
ויתורכם המושלם ,יכולה אהבתי הדוממת תמיד לזרום אליכם – כדי שתוכלו לשמרה אצלכם
לתמיד ולחלוק אותה עם אלו המבקשים אותי.
כאשר המילה של אהבתי תפרוץ מבעד לשתיקתה ותדבר בלבותיכם ,ותאמר לכם מיהו אני באמת,
אתם תדעו כי זוהי המילה הממשית שאליה ערגה נפשכם תמיד לשמוע".
בהזדמנות אחרת ,באותו נושא של מיגבלות המוח ,הוא התבטא ביבושת" :לבקש אחר הוכחה
שכלתנית לקיומו של האלוהים משול לבקשה אחר הזכות המיוחדת של ראייה באמצעות האוזניים".
בזמנים שונים נתן באבא הסברים אחרים לשתיקתו ,שאינם שונים אבל מתייחסים למה שנאמר
מקודם .הוא אמר שהוא השתמש בכך גם כדי לעזור לו להוציא לפועל את עבודתו הרוחנית וגם בגלל
המלחמות ,התהפוכות והאסונות שהוא חזה שיבואו על העולם ,באופן מיוחד בהודו ,הארץ שבה הוא בחר
לחיות.
לא ניתן להבין בקלות אף לא אחת מההצהרות הללו ,משום שאין לנו מושג מה יכולה להיות
עבודתו הרוחנית של מורה גדול ,פחות ממה שאנו יכולים לשער – לדוגמה – מה מתחולל במוחו של
פיזיקאי גדול או מלחין .אולם ייתכן ונוכל לקבל כי שתיקתו של באבא ,בדומה להסתגרות אליה הוא פרש
מאוחר יותר לתקופות של חדשים רצופים ,אפשרה לאגור אנרגיה שבה הוא השתמש לתוצאה בעלת עוצמה
רבה יותר מאשר אם הוא היה מוציא אותה על מילים – שאותן "כבר ביקשתם וקבלתם די והותר" .הוא
יכול לשלוט במאה אחוז באנרגיה צבורה משום שהוא השיג מאה אחוז שליטה עליה; אנרגיה המופקת
בדיבור חייבת להיות תלויה בשימוש שהמאזינים עושים בה ,ואנחנו המאזינים כבר הראינו כיצד אנחנו
"חרשים לעקרונות ולמצוות שניתנו" לכל אורך הזמנים.
תוצאה אחת של שתיקתו של באבא ,ממנה חששו מקורביו ,לא התרחשה למעשה .אבדן הקשר
והאינטימיות עם המאנדאלי ומקורבים אחרים אליו היו צפויים כשהמורה הפסיק לדבר עימם ישירות.
אולם באופן מפתיע האמת היתה הפוכה ,משום שבאבא לא התכנס בתוך עצמו ולא הפגין חוסר דיבור
מאובן .ההיפך היה הנכון ,הוא העניק את עצמו באמצעות הבעות פניו המשתנות תדיר; באמצעות עיניו
שראו ללא כחל ושרק ואולם הקרינו אהבה; ובאמצעות מחוות הידיים והאצבעות מלאות העוצמה שלו.
יתר על כן ,עצם העובדה שהוא לא דיבר כפתה על כל אלו שבאו עימו במגע למקד את כל תשומת לבם
במאמץ להבין את מה שביקש למסור .והצירוף של שתיקה עם הביטוי הדינאמי החזותי הרשימו עמוקות
גם מבקרים מקריים כי ניצבת לפניהם יישות ,החיה בו זמנית בעולם הסופי ובאינסופיות.
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אולם לאחר שמוצו כל ההסברים ,עדיין עומדת שתיקתו של באבא בכל מסתוריותה ,ומסתוריות
נוספת נלווית להודעות שהוא מסר מזמן לזמן על אודות הפרתה .ההודעות האלו עוררו תקווה רבה,
שחזרה ונשנתה במילים שונות לכל אורך חייו ,לעתים במונחים כלליים ,לעתים עם תאריכים ברורים" .אני
הוא הדממה .שתיקתי איננה סתם כדי לשמור על שתיקה .מאחורי שתיקתי צפונה תכלית .כשאפר אותה,
הכל ידעו על כך .הפרת שתיקתי תהייה עזה כמו התפוצצותן של אלפי פצצות אטום בו זמנית".
ושוב" :הרעיון הזה של העצמיות כיישות מוגבלת ונפרדת ייעלם .שיתוף פעולה ימיר את התחרות;
בטחון יבוא במקום פחד; נדיבות תחליף את החמדנות; הניצול ייעלם .כשאדבר ,אני אחשוף את העצמיות
העילאית היחידה הקיימת בכל אחד".
באותה בשורה לתבל ,שממנה כבר ציטטנו את המילים הפותחות "לא באתי להורות אלא לעורר",
שניתנה בעשרה ביולי  ,1958שהיה יום השנה השלושים ושלושה לשתיקתו ,הוסיף באבא ואמר כי הולך
ומתקרב הזמן בו יפר את שתיקתו ,וכי הוא חייב להשלים הכל תוך שישה חודשים החל מארבעה עשר
ביולי.
"כאשר אפר את שתיקתי ,עוצמת אהבתי תחבוק עולם ומלואו וכל החי שבבריאה ידע ,יחוש
ויקבל זאת .זה יעזור לכל פרט לשחרר עצמו משעבודו בדרכו הוא .אני הוא האהוב האלוהי האוהב אותך
יותר ממה שתוכל אי פעם לאהוב את עצמך .הפרת שתיקתי תסייע לך בידיעת עצמיותך הממשית."...
כשהוא דיבר לעתים תכופות כל כך על הפרת שתיקתו ,ועל המילה האחת אותה הוא יבטא
והשפעתה על היקום ,האם דיבר באבא במונחים של אופן דיבור אנושי רגיל או בשפתו הפנימית? בהמשך
להתוודעות אותה הוא ערך בספטמבר  ,1954הוא קבע את ההבחנה בין השתיים .באבא דיבר על "חורבן
של שלושה רבעים מהעולם" והדגיש כי זה נאמר "אך ורק ב'-שפתי' המיוחדת".
"קשה מאוד לכל אדם להבין את מה שאני אומר ולהאמין בכך ,משום שאף אחד לא יכול לתפוס
את המשמעות הצפונה בין מילותי ....כל אחד חופשי לפרש את דברי בכל אופן שהוא חושב או חש .אולם
אני אומר לכם דבר אחד ,כי בכל עת שאני אומר משהו ,הרי שבאופן טבעי אני משתמש ב'שפתי' וכל מה
שנאמר על ידי הוא אמת .אולם 'שפתי' היא כזאת שאף אחד לא יכול להבינה או לתפוס את המשמעות
הנסתרת של מה שאני אומר; לפיכך כשאני חפץ לומר דבר מה אני חייב להשתמש בו זמנית גם בשפתכם,
מתוך ידיעה ברורה שלא תבינו שום דבר אילו הייתי משתמש אך ורק ב'-שפתי' .והוא המשיך והסביר אלו
הצהרות שב"הכרזה הסופית" הובעו במונחים של לשון דיבור רגילה ואלו הובעו ב"שפתו" ,או בשתיהן גם
יחד .נותרת האפשרות לפיכך שדברי באבא אודות הפרת שתיקתו נאמרו בשפתו ולא בשפתנו.
נראה כי האנשים המקורבים אליו קבלו זאת כהסבר .ב 1960 -אמר באבא כי הוא ישים קץ
לשתיקתו ,אולם לא עשה כן .באותו זמן העיר ארוץ'" :העיכוב בו אנו חשים שנגרם על ידי באבא במסירת
המילה שלו אינו אלא השתקפות של העיכוב בהתכוננות שבקרבנו לקבלת מילת המילים שלו".
וביוני  1963כתבה אחותו של באבא מאני ב"מכתב משפחתי" :"21אנחנו המצויים עם באבא איננו
מתרגשים באופן מובן כאשר האהוב נוקב בזמן שבו הוא אומר כי יפר את שתיקתו .אלו המעוניינים בו
ביותר ,הם המעוניינים במידה הקטנה ביותר מתי שהוא יפר אותה".
ולבסוף ישנם חסידים רבים המאמינים שבאבא אכן "הפר את שתיקתו" בדרכו הוא ,בין אם תיכף
לפני פטירתו או ברגע שבו הוא סיים את חייו עלי אדמות .22הם מאמינים בזה משום שהם חווים את
נוכחותו היום באופן אישי יותר ממה שהם חשו כשהוא היה עדיין עלי אדמות .כפי שארוץ' אמר" :נראה
כאילו הוא נכנס ללבותיהם בעוצמה חזקה יותר מאי פעם בעבר .הם חשים בנוכחותו מבלי לראותו ,ואני
אכן יכול להאמין בכך ,משום שגם אני חש באותו האופן .למרות שאני חש בחסרונו ,אני חש בנוכחותו
מבלי לראותו – כפי שבאבא נהג לשלוח אותי למשימה כלשהי ,והוא היה נוכח היכן שהיה".
ולסיכום ,נראה שקיימת סתירה לכאורה בהודעותיו החוזרות ונשנות של באבא כי הוא יפר בקרוב
את שתיקתו .אלו שהיו סמוכים לבאבא הוטרדו מכך במידה הפחותה ביותר .אלו המהווים כיום את
חסידיו ,או שהם חשים כי הוא דובר אליהם ,או שדחה את דיבורו מסיבות טובות ,או שהוא השתמש
במילה "דיבור" בשפה האישית שלו.
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ייתכן וכל אווטאר מותיר חידת-מיסתורין עבור בני האדם כדי שיהרהרו אודותיה .אופן מותו של
הבודהא נותר במיסתורין .ישוע הותיר את המיסתורין אודות "הפעם הבאה שישוב" ,שלה ייחלו חסידיו
כמעט יומיום בתקופה שאחרי צליבתו וכשזה לא התרחש ,המשיכו לבטוח כי לפחות הדבר יתרחש במשך
חייהם .מהר באבא הותיר את המיסתורין של שתיקתו הארוכה ואת מילתו הבלתי מדוברת לכאורה.
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פרק חמישי
מסעות במזרח
היה זה בחודש נובמבר  1926כשהעבודה במהראבאד הסתיימה ,וכמעט כל הבניינים ,פרט לסוכתו
הזעירה של באבא ,הוסרו מעל פני האדמה .באבא וחסידיו נסעו במשאיות לעיר סמוכה ולאחר מכן
המשיכו ברכבת לבומביי .אולם לקראת סוף חודש דצמבר ,לאחר היעדרות של רק כמה שבועות ,באבא
הדהים את כולם כשציווה לחזור למהראבאד הנטושה והשוממה .לא היה זה הכל; בית ספר נפתח מחדש
עבור נערי הכפר ,וזמן קצר לאחר מכן עבור נערות .לאחר מכן ,באפריל  ,1927בית ספר מסוג חדש נפתח גם
כן .זאת היתה פנימייה ,שכונתה בשם מהר אשראם ,והיא תוכננה למטרה מיוחדת.
מחלוקות דתיות וכיתתיות הינן קיללתה של הודו מזה דורות רבים .הן יצרו מגבלה בעד
ההתפתחות החברתית והכלכלית ,מקור למשטמה לוחשת בין עמים שונים ומכשול המונע מבעד הודו
ליטול חלק מנהיגותי בעולם המודרני .עשרים שנה לאחר מכן ,המחלוקות האלו שסעו את תת היבשת,
פקיסטאן הופרדה מהודו בחלוקה אלימה שנתלוו אליה מעשי טבח ,תקריות גבול ומלחמות ,שאפילו כיום
כנראה עדיין לא הסתיימו .פוליטיקאים ומנהיגים משני הצדדים ,למרות נאומים חוצבי להבות אודות
אחדות ,או שעודדו תכופות רגשות לאומניים ,או שהרשו לעמם להיסחף בגל של אי סובלנות ועויינות.
למהר אשראם נבחרו נערים מכל המעמדות והכתות כדי שיקבלו חינוך שבו מוזגו הרוחני
והחילוני .המטרה היתה לעצב קבוצת אנשים ,החופשיים לחלוטין מאמונות קדומות או מעוינות כלפי אלו
שמוצאם שונה ,שישרתו כגורם מתסיס בחיי הקהילה והעולם – ייתכן ואפשר למצוא מקבילה לכך בבית
ספר שנוסד בדרום אפריקה ,שתלמידיו הבאים מכל הגזעים ,יוכלו לגדול ללא שמץ של מחלוקת על בסיס
הצבע .בהתבוננם בטוב שבכל אחד ובקבלתו ,למדו כמו כן התלמידים להוקיר את האמת הטמונה בדתו או
אמונתו של האחר ,כך שהדרך תלך ותיסלל בפני קבלת הדת האוניברסאלית שתאחד בבוא היום את כל
הדתות "כחרוזים על חוט" .עשרת הנערים הראשונים שנרשמו היו ארבעה ברהמינים (כת הודית עליונה),
מאהארים (טמאים) ושלושה מאראתים (שבט הודי) .לאחר זמן לא רב הצטרפה אליהם קבוצה מאיראן
של עשרה זורואסטרים ושני מוסלמים .באוקטובר  1928צמח בית הספר ומנה למעלה ממאה חניכים,
מיבניו השתנו כמה פעמים ובאבא הקדיש זמן רב לארגון ולהנחייתם הרוחנית של הנערים .מאמץ עצום
הושקע במהר אשראם והנערים פיתחו יחסי קירבה עזים עם באבא ,ובכל זאת בשנת  1929נסגר בית
הספר .פעם נוספת נד מה כי שירות ציבורי בעל ערך התחיל רק כדי להסתיים בפתאומיות כשכבר נצפה
ממנו להשיג את המיטב.
בכל אופן ,בלתי אפשרי להעריך בצורה כלשהי את פעולותיו של באבא אלא אם מקבל האדם
עובדה בסיסית אודות עבודתו .באבא מעולם לא שם את מעייניו בייסוד מוסדות – שבאופן בלתי נמנע
הולכים ומתרחקים במשך הזמן מהמטרות הראשוניות כדי להסתגל למה שמקובל בעולם – ובמקום זאת
הוציא לפועל חלקים מסוימים מעבודתו .ברגע שהושלמה המלאכה ,ה"פיגום" ,או המוסד בוטל באופן
מיידי ,הגם שתוך כדי הסרתו דאג באבא תמיד לשלומם של כל אלו שהיו עלולים להיפגע מההחלטה.
אפשר לשאול מדוע הוא לא הותיר את הפיגום במקומו ,משום שגם בית ספר אחד נוסף ,או מרפאה נוספת
יהוו תרומה כלשהי לבעיות החברתיות של המדינה? התשובה חייבת להיות שערכם תלוי בעבודה שבאבא
עצמו משקיע בהם ,וכך לאחר שכוונתו הראשונית הושגה ,הרי הזמן והאנרגיה שלו חייבים להיות
מושקעים במשהו אחר – משהו שנהפך באותו רגע לדחוף יותר.
כל פעילות שבאבא התעסק בה היוותה מענה לסיטואציה מסוימת עימה הוא התמודד ,ועד שלא
נפתרה הבעיה הוא הקדיש את עצמו לכך בכל לבבו ומאודו כפי שנתן את עצמו לאלו שיצרו קשר עימו.
לעתים קרובות אמר באבא לחסידיו "אני לבדי עושה את מלאכתי" ,והוא לבדו היווה את השופט שיקבע
מתי עבודה מסוימת הושלמה .בעבור המאנדאלי ,ובאמצעותם לנו ,הלקח שהוא מסר היה כי הרעות
החולות בעולם לא תיפתרנה באמצעות כינון מוסדות ,כינון חברות או תמיכה באיגודים דתיים – אלא
באמצעות תגובה אוהבת מיידית לכל מצב שמתרחש .תגובה זו חייבת להיות מאדם לאדם ולא באמצעות
מוסדות ,שאכן יכולים למלא תפקיד זמני ולפעול כערוץ של מאמץ מרוכז ,אולם עד מהרה מאבדים את
הדחף הראשוני ושוקעים בהתעסקות אודות קיומם וחשיבותם .ייתכן וזה מה שבאבא התכוון כשאמר
בנאסיק ב" :1937 -אינני עושה אף פעם תכניות ,אף פעם לא משנה תכניות .זוהי תכנית אחת ללא סוף
הגורמת לאנשים לדעת שלא קיימת שום תכנית".
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בינתיים חדל באבא לכתוב בו זמנית עם שתיקתו ,זמן קצר לאחר שחזר למהראבאד ,בתחילת
 ,1927ומאותו זמן והלאה לא כתב דבר פרט לחתימה נדירה על תמונה או מסמך רשמי.
למרות שפעילותו של באבא בקשר למהר אשראם היתה נמרצת במשך שתי השנים ,1929 – 1927
הוא בילה כמו כן תקופות של עד חודשיים בהסתגרות וצם לעתים עד חמישה חודשים וחצי ברציפות.
במשך הצום הארוך הזה הוא לא אכל דבר פרט לנוזלים ,תה חלש ,חלב או קקאו .ה"צום" עבור באבא
כיסה קשת רחבה של התנזרות ,מהימנעות מוחלטת ממזון וממשקה ועד לחצאי צום ,שבהם הוא אכל דבר
מה כל עשרים וארבע שעות .לעתים גם המאנדאלי ,או כמה מחבריהם ,הונחו להשתתף בצום ולעתים לא.
לעתים צום שנקבע לא התבצע ,ופעם או פעמיים ציווה באבא בפתאומיות להכין ארוחה מיוחדת במהרה,
ולאחר שהוכנה הוא בקושי טעם ממנה.
הסברו של באבא לצומותיו היה פשוט ומפתיע .הוא "מעולם לא צם" .הוא התכוון בכך שהוא
מעולם לא נמנע ממזון כפי שקדושים ויוגים נוהגים ,על מנת להתכחש לגופיהם ולהעצים את כוחותיהם
הרוחניים .מאחר ולא היה לו שום צורך בתרגילים כאלה של התכחשות-עצמית ,הוא מעולם לא סירב
לקחת מזון כאשר היה מסוגל וחפץ לאכול אותו .אולם כפי שהסביר ,העובדה היתה שכשהוא צם הוא היה
עסוק בעבודה רוחנית שמנעה מגופו הפיזי לקבל את המזון ,הגם שהחולשה והסבל שנגרמו מהמחסור היו
חריפים כמו שאדם רגיל היה חש .ייתכן ויש מקבילה כלשהי לכך בהתנסותנו המצויה שלא ניתן לאכול
בזמנים של התרגזות עצומה או בהתרגשות עזה.
סיפור משעשע שנכרך בצומותיו סופר על ידי באבא שנים רבות לאחר מכן בסאהאוואס 23בהודו
בנובמבר :1955
"כמו כן היתה זאת התקופה שבה קיימתי את אחד מצומותי הממושכים והארוכים ביותר
שהתמשך חמישה חודשים וחצי (נובמבר  – 1927אפריל  .)1928פעם במהלך תקופה זו לא נטלתי דבר פרט
למעט מים במשך למעלה מעשרים ושמונה יום .בשאר הזמן התקיימתי על קקאו בחלב אותו קיבלתי פעם
אחת ביממה .וגם את זה לא קיבלתי באופן מלא ,כפי שהדברים התרחשו .להּו (שהיה אחד מהנערים
החביבים על באבא מכת הטמאים) נהג לשאת אלי את המשקה בכל יום ,בדרך הוא היה שותה מחצית
והעביר את יתרת המחצית אלי .גיליתי זאת בסיום הסתגרותי כשהנשים  -המאנדאלי אישרו בפני שהן
שלחו את להו באופן קבוע ,כפי שהנחתי אותן בראשונה ,עם בקבוק תרמוס מלא בקקאו .כששאלתי את
להו לפשר הדבר ,הוא הודה מייד בגנבת מחצית הקקאו שלי בכל יום .סלחתי לבחור הצעיר מייד כשהוא
הודה באשמתו".
כשהוא לא צם ,הרי שתזונתו של באבא היתה דלה כל כך עד כשנדמתה למה שמקובל כצום
במונחים מערביים .הוא התקיים בעיקר מאורז ודאל ,עדשים מתובלים בקארי .הוא היה צמחוני ,הגם
שלא לפי איזה כלל נוקשה; כמה מהמאנדאלי נזכרו שפעם בעת טיסה באווירון הוא הזמין קופסה של בשר
חזיר משומר ואכל אותה ,משום שזה כל מה שאפשר היה לקבל .גם המאנדאלי היו צמחוניים ,אולם
לחסידיו הוא התיר כרגיל חופש לנהוג כמקובל בחייהם .הוא אמר" :אני מאפשר לצמחוניים לדבוק
בתזונתם ולבלתי צמחוניים לאכול בשר; אינני מתערב במינהג או בדת כלשהם .כשעומדים פנים אל פנים
מול אהבת האלוהים ,לדברים האלו אין כל ערך" .באבא לא נגע באלכוהול אולם גם פה לעתים הוא הפר
את מנהגו כשלגם מעט יין והגיש אותו לסובבים אותו; נאמר כי פעם הוא התנהג בחומרה עם יוגי שסירב
ללגום ממשקה שהוגש לו באופן כזה .כשאחד מחסידיו האנגלים שהשתתפו בהתוועדות ביקש שיסופקו
כמה בקבוקי וויסקי לחדרו ,ציווה באבא למלא את בקשתו; והגם שלאחר הימים הראשונים של חברות
עם ידידיו בצעירותו באבא לא עישן מעולם ,הוא התיר לאחרים לעשן כרצונם כשנפגשו יחדיו "...
כשעומדים פנים אל פנים מול אהבת האלוהים לדברים האלו אין כל ערך".
וכעת ,באפריל  ,1929עם סגירתו של מהר אשראם ,החל באבא תקופה של מסעות בכל רחבי הודו
עם המאנדאלי ,כאילו להכינם לקראת מסעות נרחבים יותר שבהם הוא והם היו מעורבים לאחר זמן מה.
בתקופת המסעות האלו החבורה ביקרה בערים בכל רחבי הודו :אגרה ,דלהי ,להור ,קווטה ,בומביי –
לעתים ברגל ולעתים באמצעות אוטובוס ורכבת – וגם בערים בעלות משמעות רוחנית מיוחדת כמו נאסיק,
רישיקש וסרינאגאר .ברבים ממקומות אלו התאסף קהל רב כדי לקבל את פניהם .מזמן לזמן קטע באבא
את החיים האלו של התקשרויות עם אנשים בתקופות של פרישות וצום במקומות הרריים מרוחקים.
בסמוך לפאנצ'גאני שברכס ההרים המערבי ,אליה הוזמן על ידי אחד מחסידיו ,התקין באבא מערה
( – Sahavas 23וודנטיזם  -התכנסות) התכנסות במחיצתו של המורה.
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שנחפרה בעומק של כחמישה מטרים בנקודה מבודדת הסמוכה לקצהו של עמק הנמרים ,מקום בו שוטטו
נמרים וברדלסים ,ושאר חיות טורפות ,כפי שמשתמע מהשם .למערה זו פרש באבא וצם ,וכפי שהסביר,
שהות זו היתה בעלת חשיבות לעבודתו העתידית .כמה מהמאנדאלי שצמו גם כן ,עמדו על המשמר בסוכות
שמעל המערה ,מתחתיה ומסביבותיה כדי להבטיח ששום אדם זר לא יתקרב מעבר למאתיים מטרים,
משימה לא קלה ,משום שהשמועה על התבודדותו של המורה בסביבה הביאה אנשים רבים אל המקום.
חלק מייחלים באמת לברכתו ,אולם אחרים מתוך סקרנות סתמית .הם היו מטפסים למערה בקבוצות
שמנו עד חמישים איש ,והמאנדאלי ,ללא זכות חוקית ועם יכולת פיזית אף פחותה מכך לפיזורם – נמצאו
כמובן ,לעתים ,במצב קשה בניסיונם לאלצם לשוב הביתה ולא להטריד את באבא.
לאחר שבילה כשבועיים באופן כזה ,קרא באבא לחבורה להתאסף ערב אחד בשעה שמונה והורה
להם להתכונן לעזוב באופן מיידי .כמה קילומטרים משם נמצאה עגלת שוורים באחד הכפרים ,שהובאה
כדי לשאת את החפצים ,ובחצות יצאה החבורה לנסיעה של ארבע שעות במורדות ההרים ,לפני שחזרו
למהראבאד באוטובוס .מאוחר יותר באותה שנה ,לאחר כמה מסעות רצופים אחרים ,באבא ושנים עשר
מאנדאלי נסעו באוטובוס לקשמיר .כעשרים קילומטר צפונית לסרינאגאר ,בסוכה זעירה בגובה של כ-
 1800מטר ,הסתגר שוב באבא .אולם לפני שעשה כן ,הוא התיר לכל האנשים שבכפרים הסמוכים לבוא
ולראותו; רובם היו עניים ,והוא ציווה לערוך להם סעודה.
הסוכה אליה פרש באבא כעת הותירה מרחב רק לאדם אחד להשתרע .הוא כלא עצמו בה ,ושניים
מהמאנדאלי שנעזרו בשלישי לשמירת הלילה ,עמדו על המשמר מבחוץ ,מוגנים רק בשולי גגון הסוכה.
באבא צם כל העת ולא לקח דבר פרט למים שהועברו אליו מבעד לפתח בשעה קבועה בכל יום כמענה
לנקישתו; מים טריים ומזון לשומרים הובאו פעמיים ביום מהכפר על ידי חברים אחרים מבין המאנדאלי.
כשבאבא נעול בפנים ,השומרים בחוץ שנאסר עליהם לדבר ויכלו לתקשר רק באמצעות סימנים ,מצאו כי
המשמרת הארוכה הינה מבעיתה .ברשותם היה מקל לגירוש עקרבים ונחשים ואש הובערה לאחר שקיעת
החמה ,אולם הלילות החשוכים כליל התמלאו בנהמות ובשאגות ,לעתים נשמעו שאגות נמרים וקולות
צעדים של חיות במרחק מה שכנגדם מקל ואש נראו כהגנה עלובה .גם כאן שהייתם הסתיימה ללא
אזהרה ,ובמשך כל המסע חזרה למהראבאד ,שנמשך כמה ימים ,לא פנתה החבורה לפוש בשום מלון או
בית .הם נסעו כל היום משעת בוקר מוקדמת ועד מאוחר בלילה ,עוצרים לפני הצהרים כשהחום הגיע
לשיאו ,לארוחה ולרחצה ,ישנים בלילה ביערות או על גדות הנהרות .באותו זמן זה נראה לאחדים מחסידיו
כי רוב קשייהם היו בלתי נחוצים ,אולם כששלח אותם באבא לאחר מכן למשימות ומסעות ארוכים לבדם
– שבהם קשיים וסכנות היו בלתי נמנעים – הם הכירו תודה לתירגול הקשוח שהוא העניק להם ולביטחון
העצמי אותו רכשו.
וכעת ,זמן מה לאחר שבאבא שב למהראבאד הוא הצהיר כי הוא חייב לנסוע לפרס .תחילה הוא
נסע לבומביי ,היכן שהידיעה על בואו הקהילה אלפים – הינדוסטאנים ,מוסלמים ,נוצרים ופרסים – כדי
לראותו ,וקהל רב נאסף לחזות כשהוא עלה על ספינת קיטור .רב החובל וקציני האוניה נדהמו לראות אדם
שכבוד רב כל כך הוענק לו נוסע במחלקה השלישית על כיסא במעבר כמגורים; סוחר פרסי עשיר הציע לו
"תא נחמד במחלקה העליונה" .תשובתו של באבא היתה כי הוא מרוצה במקומו" ,מקומו של הפאקיר עם
העניים ביותר".
המאנדאלי נוכחו לדעת במסע זה ,כי למרות ששמו של באבא לא הוזכר מעולם והמסע עצמו נשמר
בפרטיות ,נאספו אנשים לראותו בכל עיר אליה הגיעו .בנוסף היו אנשים מכל שכבות הציבור ,מבעלי
משרות ממשלתיות וקציני צבא ועד לפועלים הפשוטים ביותר ,שעימם נראה כי נוצר קשר מיוחד ,או
שאולי חּודש .אירועים כאלו התרחשו כבר במסע באוניה .חבר מצוות חדר המכונות ,מוסלמי ,נהג לבוא
ולהתבונן בו בעיניים דומעות ,לדקות ארוכות בכל פעם .בכל חמשת ימי המסע לא הוחלפה כל מילה ,אולם
ביום האחרון רמז באבא לאיש ונתן לו את מטפחתו.
בעיר באם ,בה נח באבא בבית הארחה שקט מחוץ לעיר ,התרחשו אירועים מוזרים .אדם לבוש
במדים צבאיים מפוארים בא כדי לראות את "המורה הקדוש שהגיע זה עתה" .כשנאמר לו שאין איש כזה
בבית ההארחה ,הוא התעקש שיודיעו לאיש הקדוש כי "קבצן הגיע כדי לבקש חסד ממנו" .כשאפשרו לו
לבוא במחיצתו של באבא ,הוא הצדיע ,הניח את חרבו על הארץ ונפל על ברכיו כדי לנשק את ידו של באבא.
כשנשאל מיהו ,הוא ענה" :עבדך השפל".
"מהי דרגתך?"
"שום דבר ,בפני קדושתך"
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"אני מתכוון לדרגתך הצבאית".
"גנרל בצבא הפרסי".
לאחר מכן הוא הוסיף מילים שנראו מוזרות מפיו של קצין בדרגה בכירה" :אני מאמין בהכנעה כי
גאולתה של ארץ זו איננה טמונה בעצמתה הצבאית אלא בהתחדשותה הרוחנית מתוך הבנת החיים ,כפי
שזה ניתן על ידי החסד הנעלה של אנשים גדולים ממעמדך הנעלה ,ואני מתפלל בהכנעה בשם ארצי למתת
הגדולה של חסדך"...
"זוהי הסיבה שאתה רואה אותי כאן" ,הסביר באבא והגנרל יצא ,בפוסעו אחורנית צעד אחר צעד.
ברחוב שממול לבית ההארחה היה מקום מושבו של קדוש שנערץ על בני המקום .כשיצא באבא
החוצה עם המאנדאלי לטיול של ערב ,קם האיש הזה ממקומו והכריז באזני מבקריו כי "קיסר כל
הפקירים" נוכח כעת ביניהם.
מפרס חזרה החבורה להודו דרך היבשה במסע מלא אירועים שנמשך ימים רבים .בחזרו להודו
קבע באבא את מרכזו לזמן מה בנאסיק ,עיר הינדית שבה מקדשים ועתיקות רבים ומופלאים הממוקמת
על גדות נהר כמאתיים קילומטר צפונית מזרחית לבומביי .מכאן וממהראבאד נסע באבא במשך השנתיים
הבאות לדרום הודו ,פעמיים צפונה לקשמיר ופעם נוספת לפרס .בסוף  ,1930ייתכן כתוצאה ממסע מתמשך
בתנאים קשים ביותר ,כשהוא צם תכופות ,התערערה בריאותו של באבא .למרות זאת הוא החלים לאחר
זמן לא רב כדי להתחיל במסעות נרחבים בהרבה.
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פרק שישי
מסעות במערב
באבא הזהיר את חסידיו כבר משנת " :1922מלחמה תפרוץ שוב ,וזו תהיה השואה הנוראה ביותר
שחזה בה העולם .כמעט כל האומות תסחפנה לתוכה בין אם באופן צבאי ובין אם באופן כלכלי" .וכעת ,ב-
 ,1931הוא החל בתקופה אינטנסיבית של מסעות ברחבי העולם ,כאילו שהוא מתכוון לערוך מספר רב ככל
האפשר של ביקורים במערב לפני שיתקדרו השמים .כמו כן ,בניגוד גמור למסעות הקודמים ,שבדרך כלל
נערכו בעילום שם תחת הוראות חמורות למאנדאלי שלא לגלות את שמו ,הרי שמסעות אלו דווחו
ופורסמו .באבא השתוקק לפגוש אנשים מכל השכבות; הוא השתתף במסיבות ,כינוסים ,תיאטרונים;
העניק ראיונות לעיתונאים וצולם לעיתונים וליומני קולנוע.
אל מסעו הראשון במערב ,בספטמבר  ,1931הפליג באבא באוניה ראג'פוטאנה מקראצ'י .תשע
שנים לפני כן חזה באבא כי במסעו הראשון למערב הוא ייסע ויפגוש את גנדי ,כך שהמאנדאלי לא הופתעו
לדעת כי המהאטמה 24נמצא באותה אוניה ,ולקבל הודעה כי הוא היה חפץ לבוא לתאו של באבא לשיחה.
למעשה נשלח אליו מברק המייעץ לו ליצור קשר עם באבא .כאשר הגיע ,מלווה במזכירו ,אמר גנדי כי הוא
בא רק בגלל ההודעה וכי עומדים לרשותו רק חמש דקות .אולם הוא נשאר לשלוש שעות ושב לתא ביום
המחרת" .באבא ,הוא אמר" ,הגיעה השעה שתדבר ותאפשר לעולם להאזין .אני חש בתוך תוכי שאתה
משהו גדול :לא חשתי בכך כשביקרתי את אופאסני מהרג'".
"מדוע?" שאל באבא.
"כשהלכתי לאופאסני מהרג' הוא לבש חתיכת סמרטוט שהסתיר את חלציו; הוא הסיר אותו,
גילה את אבריו המוצנעים ואמר' ,אתה אדם גדול; מה לי ולזה? מדוע באת לכאן?' "
תשובתו של באבא הראתה את כוחו להפגין סמכות מבלי להתחשב אל מי הוא פנה.
"כעת אתה יודע שאני אכן גדול ,מכוח הסמכות של גדולה זאת אני אומר לך כי מהרג' הינו מורה
מושלם".
אולם גנדי היה מוכה תימהון" :לא באבא ,אינני מבין זאת כלל ועיקר" .על כל פנים ,הוא שב
לאחר מכן לשיחה שלישית.
מאירופה יצא באבא בדרך הים אל ארצות הברית .הגם שהיה זה מעין מסע גישוש ,שסלל את
הדרך בפני ביקורים ארוכים יותר ,הוא התקשר עם מספר רב של גברים ונשים ,שחלקם הפכו לאחר מכן
לפעילים בשירותו ונותרו נאמנים לו כל העת .במרץ  ,1932יצא באבא שוב מהודו למה שהפך למעשה למסע
סביב העולם כשהוא מבקר באנגליה ,צרפת ,שוויץ ,ארצות הברית ,הונולולו שבהוואי ,סין ,וחזר דרך
צרפת ,איטליה ומצרים .סך הכל ,מאז שיצא את המזרח לראשונה על סיפון הראג'פוטאנה ועד לאוקטובר
 ,1937ערך באבא לא פחות מתשעה 25ביקורים במערב ,כששניים מהמסעות סבבו את העולם .הארצות בהן
נערכו הביקורים העיקריים היו בריטניה ,אמריקה ,צרפת ,שווייץ ואיטליה ,אולם הוא ערך ביקור ארוך
למדי בספרד וביקר פעמיים את מצרים וציילון.
באבא ובני לוויתו הגיעו ללונדון מוקדם בחודש אפריל  ,1932ובאבא נתן כמה ראיונות לתקשורת.
מבין אלו שבאו לראותו היה ג'יימס דוגלאס ,שהיה אז העורך של סאנדיי אקספרס .דוגלאס ,עיתונאי
מנוסה ומוכשר ,השקיע מאמץ רב כדי להכין את עצמו לראיון:
"הכנתי רשימת שאלות בסיועו של סיר דניסון רוס ,הבקיא בחכמת המזרח .הוא תוכנן כדי להפיל
בפח את המורה ,אולם הוא פילס את דרכו ביניהן בחיוך על פניו ומבלי למעוד .הוא היה סוקראטי
בקלילותו.
מפעם לפעם הוא הציג בפני שאלות שהדהימו אותי בעמקותן .אולם הוא לא התחמק אף פעם
משאלה ישירה .פשטותו היא מעודנת ביותר.
'אני פרסי' ,הוא אמר' .נולדתי בפונה ,אולם אבי ואמי היו פרסים,'...
'האם אתה אלוהי?' הוא חייך כמענה' .אני מאוחד עם אלוהים .אני חי בקרבו כמו הבודהא,
בדומה לישוע וקרישנה .הם מכירים אותו כמו שאני מכיר אותו .כל בני האדם יכולים להכיר אותו'.
( Mahatma 24סנסקריט) נשמה גדולה.
 25משום שבביקורו השני הוא שב דרך אירופה מסין בחזרה להודו ,הרי שחלק מהדיווחים מונים עשרה ביקורים במערב.
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'האם פתרת את בעיית הרוע?'
'אין כלל רוע' ,הוא אמר' ,מה שקיים זה דרגות של טּוב'...
'מהו סודך?'
'הכחדת האגו' הוא ענה...
'האם יש לך ספר קדוש ,כמו התנך ,הקוראן ,ספר מעורר השראה?'
26
'לא ,אני מלמד ,אני מורה'.
'האם אתה מאמין בבודהא ובנתיב בעל שמונת הרמות?'
'כן .כל דת מהווה התקדמות מודרגת אל האחדות המושלמת עם האלוהים'.
'באיזה אלוהים אתה מאמין?'
'קיים רק אלוהים אחד לכל בני האדם'.
'איזו דת היא הקרובה ביותר לשלך?'
'כל הדתות מהוות את התגלותו של האלוהים'.
'האם יש חיים עתידיים?'
'כן .הנשמה איננה מתה .היא ממשיכה מתקופת חיים אחת למשניה עד שהיא מתאחדת עם
האלוהים'.
'נירוואנה?'
27
'כן .אולם לא אבדן העצמיות'.
'האם העצמיות שורדת?'
'כן .אולם היא מאוחדת עם האלוהים .הנשמה איננה הנפש .היא פועלת בנפש .הנפש מהווה את
הכלי שלה'...
'האם האלוהים הוא אישיות או כוח?'
'האלוהים הוא אישי ובלתי אישי בד בבד .הוא שוכן באמנות ,בספרות ,בכל דבר'.
'האם אתה פנתיאיסט?'
'לא' ,הוא חייך' ,כאשר אתה מכיר את האלוהים הרי זה פשוט .העצמיות 28מאוחדת עימו בשיאה
של ההתנסות'.
'מדוע אינני מאושר?'
הוא חייך' :אתה עדיין לא העפלת מעבר לעצמיות' .הוא אמר שיקצה לי דקה ,אולם הדקה
התארכה כשעה.
'אתה בר מזל' ,אמר אחד מהתלמידים' .הוא מחבב אותך'...
29
הוא אכן משוכנע בלב תמים כי הוא מסוגל להושיע את המין האנושי .מסופקני".
אולם לא כל הראיונות היו סימפטיים כמו זה ,או כמו ראיון אחר שפורסם יום קודם ()9.4.1932
בדיילי מירור .ג'והן בול היה שבועון שנוסד על ידי הוראציו בוטומליי ,פוליטיקאי נודד בין הערים
ממלחמת העולם הראשונה ,ונוכל פיננסי ששיגשג לזמן מה בשנים שמייד לאחריה .ג'והן בול ,כמו שמרמז
שמו ,היה מגן נטול מורא של הציבור ,שביסס את קיומו בהשפלת פושעים קטנים – מזכירי מועדון
הכריסטמס שברחו ,כמרים שסרחו או מנהלי בתי ספר במצוקה – לאחר שהם הורשעו כיאות על ידי בית
המשפט .הוא גם התמחה בתכניות של "ביטוח חופשי" כדי למשוך קוראים ,להם הוא הבטיח פיצויים
לתאונות כמו מכת ברק ,היסחפות בשיטפון או אובדן שתי הידיים ושתי הרגליים בתאונת רכבת.
כעת ג'ון בול פירסם מאמר שבו הוא מציג את באבא כ"נוכל" .כמה מחסידיו של באבא שלחו
מכתבים כועסים להגנתו ,אולם כשבאבא שמע זאת הוא ציווה עליהם לחדול ,ראשית משום שאין פגם בכך
שקיימת נגדו אופוזיציה ,ושנית משום" :אנשים המדברים סרה אודותי אין לגנותם .גם הם משרתים את
עבודתי באופן בלתי מודע ,משום שלעתים קרובות הם מהרהרים אודותי".
 26מילותיו האמיתיות של באבא היו" :אני מעורר".
 27עצמיות self -
 28האני האלוהיSelf ,
 29צוטט מראיון שהתפרסם בסנדיי אקספרס ב01.4.0932 -
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הוא חזר על כך במאי כשהגיע לניו יורק .גילוי הדעת שנתן הסתיים במילים" :עבודתי תגרום
להתלהבות רבה ולמידה מסוימת של אופוזיציה – דבר זה הינו בלתי נמנע .אולם עבודה רוחנית מתחזקת
באמצעות אופוזיציה ,וכך יהיה במקרה שלי .הרי זה דומה ליריית חץ מקשת – ככל שאתה מותח יותר את
מיתר הקשת אליך ,כך יטוס החץ מהר יותר אל מטרתו".
ביקוריו של באבא בלונדון ,ניו יורק ושיקאגו לּווּו בפרסום רעשני שהלך וגבר לקראת ביקורו
בהוליווד ,שתואר כ"אירוע מהמם שכבש את כותרות כל העיתונים באיזור" .הוליווד היתה באותו זמן
בשיאה ,מרכז התעשייה הבידורית הראשון ,מדהימה כמו בגדד או אטלנטיס .המפיקים והבמאים שלה
גלגלו תקציבים גדולים יותר משרי אוצר של מדינות .השפעת ההפקות שלה הגיעה לכל קצוות תבל.
כוכביה היו יותר מפורסמים ונערצים ממלכים ומלכות ,יותר אליליים כנראה מכל מה שגברים ונשים
נערצו במרוצת ההיסטוריה .ה"מלך" וה"מלכה" של חצר המלכות ההוליוודית באותם ימים היו דוגלאס
פיירבנקס ומרי פיקפורד ,שערכו קבלת פנים לכבוד באבא .חלק מהערב הוא הקדיש לשיחה עם מרי,
שהיתה סטודנטית של פילוסופיה מזרחית ,אולם גם שוחח באופן אישי עם כל שאר האורחים .הוא
התארח באולפנים העיקריים – פוקס ,מטרו-גולדווין ,האחים וורנר ,פרמאונט ,ונפגש עם כוכבים רבים
בשעת עבודתם .הוא הקדיש זמן לבמאים כמו ארנסט לוביץ' ופון שטרנברג ,שאז הנחה את מרלין דיטריך
ב"וונוס הבלונדינית" .מרלין דיטריך תוארה כבלתי אדיבה ,אולם טלּולה בנקהד 30,שחזרה ערב אחד
לראיון ארוך יותר ,נעשתה כרוכה מאוד אחרי באבא .קיימים צילומים נחמדים שלהם יחדיו ,באבא לבוש
בחליפה לבנה אלגנטית ,שערו שופע וחולצתו פתוחה מעט ,והוא משוחח עם טלולה באמצעות לוח
האלפבית שלו ,כששניהם מרוכזים לגמרי בחילופי הדברים .אישה אחרת עימה הסתדר מצוין היתה מרי
דרסלר ,שחוש ההומור שלה שעשע אותו .תוך כדי הארוחה היא הכריזה כי היא חפצה לקחת את באבא
לריקוד ביער ,והוסיפה כי אם הוא יחפוץ לומר רק כמה מילים ,היא לא תגלה זאת לאף אדם.
סך הכל בילה באבא שישה ימים בהוליווד ,בהם נכללה קבלת פנים נוספת בערב בה לחץ את
ידיהם של אלף אורחים שחלפו על פניו .באבא ,שחש נוח עם הטמאים בארנגאון או בקרב הנוסעים
שנדחסו על סיפון אוניה באוקיאנוס ההודי ,חש נוח באותו האופן בעולם הנוצץ והתחרותי של הוליווד.
בפיקפייר ,מעונם של דוגלאס פיירבנקס ומרי פיקפורד ,הוא נתן הודעה שחשפה את ידיעתו על אודות
הסרטים וחשיבותם באותו הזמן ככלי תקשורת ,ואת ההשראה שהבידור מעניק לאדם ,בדרך כלל באופן
בלתי ישיר" .האדם המגרה את דמיונם של ההמונים יכול להניע אותם לכל כיוון שבו הוא חפץ ,ואין עוד
אמצעי כל כך חזק המגרה את דמיונם כמו הסרטים ...גם העיתונים והרדיו משפיעים על המחשבה ,אולם
הם חסרים את עוצמת הדוגמה המוחשית המהווה את הזרז החזק ביותר לפעולה ,דבר שהתמונות הנעות
מספקות טוב יותר מכל אמצעי אחר....
הצגות המשרות על אלו הצופים בהן הבנה רבה יותר ,רגשות אמיתיים יותר ,חיים טובים יותר,
אינן חייבות בהכרח להיות קשורות למה שנקרא דת .כת ,טקס ,עיקר אמונה ,הרעיונות המקובלים על
אודות גן עדן ,גיהינום וחטא ,הינם סילופים של האמת ,ומביכים ומבלבלים במקום להבהיר ולעורר
השראה .הרוחניות האמיתית מתוארת טוב ביותר בסיפורים של אהבה טהורה ,של שירות חסר פניות ,של
התוודעות אל האמת ויישומה בנסיבות הצנועות ביותר של מהלך חיינו היומיומי ,המתפרשת לקשת רחבה
של התבטאויות ,בבית ובעסק ,בבית הספר ובאוניברסיטה ,בבית המלאכה ובמעבדה ...ומפיקים בכל
מקום סימפוניה מתמדת של אושר עליון .זהו אופן המעשיות הגבוה ביותר .תיאור נסיבות כאלו על המסך
יגרום לאנשים להיווכח כי החיים הרוחניים הם דבר שיש לחיותו ולא לדבר על אודותיו וכי זה – ודבר זה
בלבדו – יחולל את השלום והאהבה וההרמוניה אחריהם אנו מבקשים כדי לבסס את יציבות חיינו".
באבא נתן להבין כי הוא מתכונן להפר את שתיקתו באיזור הוליווד ב ,13.7.1932-כאשר קהל גדול
היה צפוי להתכנס .אולם כעת הוא אמר שהוא חייב לבקר קודם בסין ,ולפני שיצא להונולולו הוא שילח
הביתה את חסידיו המערביים .אזי לאחר יומיים בהונולולו שלח באבא מברק כי הוא מפליג לשנחאי וכי
לא יחזור להוליווד .הפרת השתיקה שנמשכה כבר שבע שנים פורסמה בהרחבה ,כך שהאכזבה היתה גדולה
 30במרכז התמונה עם מהר באבא.
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באותה מידה .הדבר גרם להלם שלא כל חסידי באבא מהמערב התאוששו ממנו; לגבי רבים היתה זאת
החוויה הראשונה של "שינויים פתאומיים בתכנית" ,המוכרים לחסידיו מהמזרח שהבינו כבר כי "אין שום
תכנית".
בסין ביקר באבא בשאנחאי ובננקינג .חסיד אנגלי 31,שבאותו זמן שימש כפרופסור באוניברסיטה
של ננקינג ,אירח אותו בזמן ביקורו .הוא הותיר רשימות בהן הדגיש ,במה שנוכחו אחרים מפעם לפעם ,את
התעקשותו של באבא ליצור קשרים עם אנשים מההמון כמו עם בודדים.
"באבא היה לבוש בחליפה אירופאית וכובע פנמה .שכרתי במלון חדרים הצופים לעבר רחוב באנד,
רחוב העסקים ההומה ולעבר מימיו של הנהר וואנגפּו (שבשנחאי).
מייד לאחר שהוגש לנו תה ,אמר באבא כי הוא חפץ לטייל מסביב לעיר ולהתערב בהמון הסיני.
ניסיוני בדרכיו של באבא היה מועט ביותר וחשתי אי נוחות בנוכחותו .ליוויתי אותם ברחוב באנד,
ומהמושבה הצרפתית נסענו בחשמלית דרך המושבה הבריטית אל האזורים שנפגעו במלחמה שבסמוך
לתחנה הצפונית ,מתוך מחשבה שהדבר יעניין אותם .כלל וכלל לא .לא היו שם מספיק אנשים .לקחנו
חשמלית חזרה וצפינו ברחוב ננקינג ,את החנויות הסיניות המוארות כעת בחשמל ,ברחוב צ'אנג קינג,
רייסקורס ,וברחוב טיבט .הרחובות היו עמוסים בהמוני פקידים העוטים גלימות ארוכות ,קּולים במעילים
קצרים ,המוני אנשים הסוחבים ריקשות בפנים מחייכות ומראה עלוב המזמין אותנו לרכוב ולא ללכת:
לאורך הרחובות הצרים נתלו מנורות נייר ודגלים מתנפנפים עם דמויות סיניות .באבא היה מאוד מרוצה
כשנדחקנו במשעולים הצרים והמבושמים והסינים פנו כדי להתבונן בנו באופן שלא היה ידידותי מדי".
חוויה דומה נרשמה על ידי חבר אחר על אודות ביקורו של באבא בספרד שנה לאחר מכן:
"הוא ביקש ליצור קשר עם ההמונים .כל היום הוא פסע בקרב הרחובות ההומים של מדריד עד
שרגלינו כאבו ....באבא אהב באופן מיוחד לעמוד ליד הכיכר המרכזית ,פּוארטו דל סול ,שער השמש,
מעורב בהמוני האדם .כל יום ,וכמה פעמים בכל יום הוא בא לכאן .לפעמים כשהלכנו ,למרות הופעתו
הרגילה כשהוא לבוש בבגדים אירופיים וברט ספרדי מסתיר את שערו ,הם היו מסתובבים ונועצים בו מבט
כאילו נמשכו על ידי משהו שאותו לא יכלו להבין .באותו לילה הלכנו לאיסט-אנד ,לקברט ,אולם ריקודים
בעל רמה נמוכה"...
שוב ושוב התעקש באבא בהיותו בערי העולם שייקחו אותו למקומות שבהם נאספו אנשים רבים
כשתשומת ליבם החיצונית ממוקדת ,ומניחים לטבעם הפנימי להתקשר באופן חופשי עם השפעתו השקטה
– כפי שנדמה .לבאבא לא היה איכפת באופן מיוחד מה תהיה ההצגה שתרתק את תשומת לב הקהל ,בין
אם זה "פונדק הסוס הלבן"" ,עשרת הדיברות" ,מועדון לילה או אולם ריקודים זול .הגם שלעתים הוא
נהנה מבידור ,במיוחד אם הוא היה משעשע ,הרי שלעתים קרובות הוא היה עוזב לאחר שהות קצרה,
באומרו כי עבודתו שם הושלמה.
ממדריד המשיך באבא לברצלונה והגיע בדיוק ביום החגיגות לייסוד המדינה הפדראלית החדשה
של קטלוניה – שנכחדה עד מהרה לאחר שפרצה מלחמת האזרחים הספרדית .אף אחד מהנלווים אל באבא
לא היה מודע מקודם אודות חגיגות אלו שנכללה בהן תהלוכה ארוכה בין ההמונים המריעים ,אולם מלוויו
שמו לב כי לעתים קרובות בואו של באבא למקום מסוים התרחש בד בבד עם איזה אירוע חברתי חשוב
שגרם להתקהלות ההמונים .שנה לאחר מכן התרחש דבר דומה כשבאבא הגיע ללונדון בלילה שבו התחתן
זוג מבית המלוכה ,וחבורתו נסעה ליד ארמון באקינגהאם ודרך הרחובות העמוסים של ווסט-אנד.
בניגוד לעבודה אותה ביצע באבא בקרב ההמונים היתה העבודה שדרשה התבודדות במקום
מסוים .לכל אורך מסעותיו דרש באבא לבקר במקדשים או במקומות קדושים הכרוכים עם קדושים
גדולים או אישים דתיים .סקרנות לא מילאה כאן שום תפקיד .מערות ומקדשים שבהם התבצעה עבודה
רוחנית בעבר ,כנראה מתאימים באופן מיוחד לעבודה כזו בהווה .באבא הסביר שבאירופה ארבעת
המקומות המקודשים ביותר הם אסיסי ,אווילה ,סנט מרקוס בוונציה ומקום בחוף הליגורי שבאיטליה,
 Herbert Davy 31האח של קיטי דייוי ,אחת המייסדות של מהר סנטר ,המרכז הרוחני של מהר באבא בארצות הברית( .המתרגם)
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ובכל אחד מאלו הוא בילה זמן מה ,הגם שלעתים היה קשה לארגן זאת .כמו כן הוא ביקר במקומות
מקודשים במצרים ובציילון.
הוא אמר שבכנסיה הקופטית בקהיר מצויה מערה שבה נחו יוסף ומרים עם התינוק ישוע כשברחו
מהמלך הורדוס .יעדו בציילון היה מקדש בודהיסטי במרומי ההרים במקום בשם באנדראוולה .כאן ,כמו
באסיסי ,חפץ באבא להתבודד במשך עשרים שעות במקום מסוים ללא חשש מהפרעה .לא הושגה שום
התקדמות במשא ומתן עד שאיש זקן הופיע ונראה כי הוא מזהה את באבא ,תיקשר עימו באמצעות
סימנים ,ואז ציווה להכין חדר שבו הוא יוכל לשהות ללא הפרעה.
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פרק שביעי
איחוד המזרח והמערב יחדיו
לכל אורך חייו ,ממש כבר מתקופת בית הספר ,הדגיש באבא במילים ובמעשים את הצורך לאחד
את המזרח והמערב .לקבץ יחדיו יחידים בני המזרח ובני המערב היה אחד ממטרותיו בתקופת מסעותיו
בעולם ,שוב ושוב הוא הדגיש בהודעות מוכנות מראש ובשיחות בלתי רשמיות את הצורך באיחוד של שתי
תפיסות נפשיות שונות אלו .כשהגיע לראשונה לניו יורק ב 1932-הוא מסר הודעה בה אמר:
"באתי כדי לעזור לבני האדם להיווכח באידיאלים שלהם בחיי היומיום ....עבודתי ויעדיה הם
מעשיים ביותר .אין זה מעשי להבליט את החומרי על חשבון הרוחני .אין זה מעשי להחזיק באידיאלים
רוחניים מבלי ליישמם .אולם כדי להגשים את האידיאל בחיי היומיום ,להעניק צורה יפה ומתאימה לרוח
החיה ,להפוך את רעות האחים לעובדה ,ולא סתם תיאוריה ,כפי שזה כעת – יהיה זה מעשי במלוא מובנה
האמיתי של המילה".
חמש שנים קודם ,כשייסד את מהר אשראם ,עשה באבא מאמצים לכלול כמה תלמידים אנגלים,
כששלח נציג מיוחד לבריטניה כדי לארגן זאת .אף על פי שפרויקט מיוחד זה לא התממש ,הרי שכמה מבני
המערב באו בזמנים שונים כדי לשהות במהראבאד ובמקומות אחרים ששימשו אותו כמטה .למסעותיו
במערב לקח עימו באבא כמה מהמאנדאלי שפרט ליצירת קשרים אישיים התוודעו לגישות המערביות אל
החיים ,כשהם חווים באופן בלתי אמצעי את הטיפול הנמרץ בבעיות מעשיות ובקשיים חומריים ,דבר
שבאבא שיבח לעתים קרובות .אולם לא רק בעבודה קירב באבא את שני העולמות יחדיו .יותר מפעם אחת
בזמן שהותו באירופה הוא צירף אליו חבורה מעורבת של בני המערב ובני המזרח לשהות עימו כמה
שבועות באזורי נופש .שהות כזאת היתה בסנטה מרגריטה שבאיטליה באוגוסט  ,1932שאודותיה שמרה
אחת הנשים את הרשימה הבאה:
"ימים אלו באיטליה עם באבא היו זמן מאושר מאוד .שמש חמה ,ים כחול ,חוף ים נפלא ,ומעבר
לבית המלון הרים ירוקים ומשעולים מוצלים בין הכרמים והיערות .בבוקר צעדנו במורד המצוקים,
התרחצנו ,צללנו ,התזנו מים או השתזפנו בשמש ,כשבאבא במחיצתנו...
מחדרו של באבא היתה יציאה למרפסת נפרדת .כאשר שחינו לפני ארוחת הבוקר יכולנו לראות
את דמותו העטויה בלבן מתבוננת בנו מהמרפסת .לעתים קרובות ישבנו שם בלילות והקשבנו למוסיקה
בגרמופון :השירים החביבים על באבא היו נעימות רוחניות הודיות ופרסיות שאותן הוא הסביר לנו,
ריקודי עם ספרדיים והספיריטואלים הכושיים של פול רובסון .במרפסת הכניסה הצגנו חידונים או
השתעשענו .תחת השם תומס ,השתתף באבא בשיעורי מחול בהדרכת אחד מהחברים שהיה מדריך למחול
מקצועי .כך שבאינספור דרכים חדר באבא לחיינו כשותף למשחקים ,כחבר ,כילד וכאב"...
בשנה שלאחר מכן ,1933 ,לקח באבא קבוצה דומה לשהייה בפורטופינו ,וגם כאן הביקור היה
תערובת של הנאה מחופשה יחד עם התאמנות רוחנית ,והיתה עוד קבוצה אחת שבילתה באופן דומה בקאן
ב .1937 -בינתיים ,בתחילת  ,1933הוא התקדם צעד נוסף אל שיתוף הפעולה כשארגן קבוצה של בנות
המערב לביקור בהודו .בעבורן היה צד אחד של פגישת המאנדאלי הגברים ,שערכו מסעות נרחבים
והתוודעו כעת למנהגים המערביים ,וצד אחר היה להתוודע אל הנשים ההודיות שחיו באותו זמן חיים של
פרישות גמורה .באותו זמן נוצרו קשרים מועטים והחבורה חזרה הביתה מוקדם מהצפוי .אולם הקשר
הראשוני נוצר ,ושלוש שנים לאחר מכן ,באוקטובר  ,1936ביקר באבא בלונדון ,ציריך ופאריס בחברתם של
שניים מחניכיו בלבד .מטרתו היתה לארגן כי חסידיו מאנגליה ומאמריקה ,נשים וגברים יחדיו ,יצטרפו
לאשראם החדש שאותו הוא ייסד בעיר העתיקה והקדושה נאסיק" .אני חפץ שהם יהיו עימי משום שהזמן
מתאים לגבי לעשיית עבודה רבה ,ואני חפץ שהם ישתתפו בעבודתי".
וכך ,בחג המולד של  ,1936שש נשים ושני גברים מארצות הברית ,עם ארבע נשים ושני גברים
מבריטניה ,התבססו בבית נוח מחוץ לנאסיק .כולם נתנו שתי הבטחות :לחיות יחדיו באופן הארמוני
ולהישאר חמש שנים .נאסיק היתה מרוחקת שעות מועטות של נסיעה ברכב ממהראבאד ,ביתן של הנשים
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המאנדאלי ,וכל שבועיים נלקחו הנשים מהמערב לביקור ,שעליו כתבה ג'ין אדריאל ,מחברת הספר
"אווטאר":
"ביתן על הגבעה שבו הן חיו את חייהן השקטים והנעימים ,היה מוקף בחומה בגובה ארבעה
מטרים .החומה הקיפה חצר קטנה שבתוכה ניצבו שני בתים .הגדול מביניהם היה בנוי – באותו זמן –
מחדר יחיד שגודלו כתשעה על שישה מטרים .הריהוט העיקרי בחדר היווה שש מיטות ברזל ,שלכל אחת
כילה כנגד היתושים .לצד כל מיטה ניצב ארגז עץ קטן ,בו שמו הנשים את חפציהן המועטים ,וכסא עץ
ישר .לא היו שום קישוטים ,חפצי נוי וספרים .המנזר החמור ביותר היה מפואר בהשוואה ...הגם
שבחיצוניות חייהן היו מוגבלים ביותר ,מונוטוניים ודלים ,הרי שפניהן לבשו את החותם הברור של חיים
מאושרים ונינוחים יותר ממה שאנו בני המערב ידענו עם כל חיינו המלאים והרבגוניים ....מאחר ולא היה
להן צורך להתפרק מחוויותיהן הנפשיות ,וללא שום נטייה לרכילות ,הן דיברו מעט מאוד .אולם ניתן היה
לראות כי הן חיו באופן עמוק ומודע ,כל אחת כאינדיבידואל מיוחד.
מבין השש ,שהיוו את נשות המאנדאלי באותו זמן שתיים היו קרובות באופן מיוחד אל באבא,
שתיהן נודעו היטב בשנים מאוחרות לחסידיו ברחבי העולם .אחת מאלו היתה אחותו מאני שתוארה על
ידי ג'ין אדריאל כ"אישה צעירה ויפה כבת שמונה עשרה ...בעלת כישרונות יצירתיים מגוונים .היא כותבת,
מציירת ,שרה ,רוקדת ומשחקת בספונטאניות מקסימה ובחן" .מאני ,ששימשה כמזכירתו של באבא,
כתבה את "המכתבים המשפחתיים" ,שנשלחו באופן קבוע כל כמה חודשים מ 1956-עד  1969כדי לשמור
על קשר עם אנשי המערב בעת שבאבא בילה תקופות ארוכות בפרישות .השנייה היתה מהרה ,32האישה
בעלת המעמד הבכיר ביותר בחוגו של באבא; "אהובת האהוב" ,אישה יפת תואר ,מלכותית ועדינה .כבר
בהיותה ילדה קטנה ,היא ואמה ,דאּולטמאי ,נכללו בין הראשונים שהצטרפו אל האשראם במהראבאד
כשנשים הורשו לעשות כן .מאז חייה היוו מסירות מוחלטת לבאבא וברוב הזמן היא שהתה בפרישות
גמורה ,למרות שגם היא נלוותה אל באבא בכמה ממסעותיו בתוך הודו ,ופעמיים או שלוש לאירופה
ולאמריקה.
עבור נשים אלו ,שמסעותיהן הארוכים ביותר עד לאותו זמן היו רק מאשראם אחד למשנהו,
הגעתן של מבקרות חייב היה להיות חוויה לא נוחה ,כפי שהיה הדבר עבור נשות המערב שמצאו עצמן
בקרב נשים החיות באופן ובערכים השונים כל כך משלהן" .בקבוצת נשות המערב" ,רשמה ג'ין אדריאל
"היתה רקדנית יוצאת הבלט הרוסי( ,מרגרט קרייסק); אישה בעלת סוכנות ביטוח משלה בניו יורק
(אליזבת פטרסון); שחקנית שארחה אירועים ברבות מערי אירופה (נורינה מצ'בלי); שתי שחקניות נוספות
(דליה דה לאון ורּואנו בוגיסלב); ציירת (ראנו גיילי); ואחת שהקדישה כמה שנים לעבודה סוציאלית
בשכונות העוני ,בבתי המחסה ,בתי סוהר ובתי חולים בניו יורק ,פילדלפיה ופיטרסבורג (ג'ין אדריאל) .כולן
היו נשים שנסעו הרבה וראו הרבה ממה שמכונה בדרך כלל כחיים".
למרות עברן המתוחכם ,היו אלו הנשים המערביות שהתמלאו ברגשות הערצה כתוצאה מהפגישות
האלו" .משום שאנו ,בנות המערב ,היינו עדיין רחוקות מרחק רב מהחופש הפנימי המודע שממנו נהנו נשים
נאצלות אלו ,רבות מאתנו סבלו קשות בטיולים למהראבאד .חשתי כאילו נדרש ממני לתפקד במעין
ריקנות מנטאלית ...היה זה כאילו שהושלכנו לארץ יפהפייה שבה אין מדברים וקוראים בשפה ,אולם
שתושביה עושים את ענייניהם בפנים מחייכות ושלוות ומתקשרים זה עם זה על ידי אמצעים פנימיים
כלשהם שאותם לא יכול עדיין הצופה להבין".
באבא הזהיר את האורחים מהמערב" :כחלק מהתאמנותכם תדרשו להתנסות גם בנוחות של
נאסיק וגם בהעדר הנוחות של מהראבאד" .לאחר מכן הוא הסביר" :אני חפץ שתנהיגו חיי פשטות כאן
בהודו; אזי ,כשתחזרו למערב ייתכן ותשובו שם לחייכם הרגילים ,אולם אתם חייבים שלא להיות
מושפעים מאף צד .לאור זה ייתכן ותתמהו מדוע ארגנתי את כל הנוחות הזאת עבורכם .אם הייתי דורש
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מכם לישון על הריצפה ,לדוגמה ,הגוף מצידו עלול היה להתמרד וכתוצאה מכך להשפיע על הנפש .שינויים
קיצוניים ופתאומיים כאלה היו גורמים לי לקושי בהאצלת האמת אליכם באמצעות המערכת הנפשית.
לפיכך אני אקצץ בהדרגה את הנוחות מכם ואשיבה אליכם לאחר מכן .העולם משועבד לצרכים .הצרכים
חייבים להיות העבדים שלכם .אתם חייבים ללמוד להשתמש בשכלולים המודרניים – לא להיות מופעלים
בידיהם".
הכוונה היתה ,שלאחר שלושה חדשים בנאסיק ,הנשים בנות המערב היו צריכות להשתתף בחיים
הקשוחים שבמהראבאד ,אולם למעשה הן נשארו כל העת בנאסיק .כאן התעוררו חילוקי דעות וכעסים ,עד
שלבסוף התפתח משבר בקבוצה ,ובסוף יולי נשלחו רובן הביתה .אולם מאוחר יותר באותה שנה ,לאחר
החג בקאן ,חזרו שלוש נשים מערביות עם חבורתו של באבא להודו ,כשהצטרפו אליהן לאחר מכן עוד
שלוש אחרות שתחילה נסעו הביתה כדי לראות את משפחותיהן .וכעת החיים בצוותא של שתי הקבוצות
התחילו למעשה .קומה נוספת נבנתה ב"בית שעל הגבעה" ,שהיוותה שטח מגורים עם חדרונים שהופרדו
באמצעות ווילונות ,בדומה לחדר הגדול שבו חיו בצוותא הנשים המאנדאלי למטה .לכל הנשים ניתנו
תפקידים מפרכים לביצוע ,ביניהם ניהול בית חולים לנשים שנפתח זה עתה .כשהמחלוקות הבלתי נמנעות
ואפילו המריבות החלו ,לא ניסה באבא להתעלם מהם .להיפך .הוא איפשר לזה להתפתח ואז זימן את כל
הנוגעות בדבר יחדיו ועימת אותן עם הסיטואציה ,כשהוא מכריח אותן לעתים קרובות לשפוך את ליבן
ולומר מה שהן חושבות האחת על השנייה .רק אז ,כשכל העניינים נחשפו ,הוא היה פותר את המחלוקת.
"אם אינכן מסוגלות לאהוב זו את זו ,אזי לימדו לוותר" ,הוא אמר להן ,ובמהלך הוויתור הן גילו כי הן
ממש החלו לאהוב זו את זו.
חלקן עדיין חולקות את החיים בצוותא ואת השירות המשותף למעלה מארבעים שנה לאחר מכן.
כיצד נוכל לשער את התכלית שמאחורי המאמצים המתמידים האלו לאיחוד שתי קבוצות של
נשים שמהלך חייהן ומראן החיצוני היוו שני קטבים מנוגדים בתכלית? האם באבא העניק את זמנו ומרצו
בנדיבות רבה כל כך כדי שאיזה חצי תריסר נשים מערביות ילמדו זווית ראייה מעמיקה יותר על אודות
העולם ,וכי מספר דומה מהמזרח – למעט אלו המקורבות אליו – יוכלו לעכל את החוויה ,וייפתחו את
הכושר להתמודד עם העולם החומרי ,המאפיין את המערב?
היתה זו דרכו של באבא ,ונאמר כי היה זה מנהגם של כל המורים המושלמים ,לעבוד במשך
חייהם על מודלים של התפתחות בזעיר אנפין שלאחר מכן ייהפכו לנחלת העולם כולו .באבא הדגיש תמיד
לכל אורך מהלך חייו את חשיבותה של האשה ואת הערכים הכרוכים בה כמו אהבה ,רוך ,שירות הזולת,
כשהוא מדגיש זאת לא כדבר שנתבע מהאשה על ידי הגבר לשם הנאתו או תועלתו ,אלא כאיכויות שאותן
הוא חייב להעריך בה ולפתח בקרבו .וכך במזגו את שתי הקבוצות יחדיו בסבלנות והחלטיות שכאלה,
כנראה שהשיג באבא – משום שכל ניסיונות הפרשנות אינם אלא ניחוש – שלוש מטרות בו זמניות ,כנראה
מתוך רבות אחרות .הוא הלך וזרע את זרעי האחדות בין המזרח והמערב .הוא הדגיש את חשיבות האשה
עבור התקופה הממשמשת ובאה; והוא היה מפתח את הדמות לסוג האשה שהיא צריכה להיות – אישה
שבה הכישרון ,האנרגיה והיכולת המעשית של בני המערב יתערבו עם המסירות והרוחניות של הנשים
המאנדאלי.
האישה חייבת להשתחרר ,לא כדי להפוך לחיקוי הגבר או לשעבדו ,אלא על מנת להיהפך למשהו
חדש ,משהו שהוא יותר ממה שהיא היוותה אי פעם עד כה – ובעשותה כן היא תמריץ את הגבר להיות
משהו שמעולם לא חשב להיות ,יותר ממה שהוא חפץ אי פעם להיות.
תפקידה ,בדומה לזה של באבא עצמו ,זה לעורר.
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פרק שמיני
שיכורי האלוהים (חלק ראשון)
באבא השקיע שש שנים בחישול הקשרים עם המערב .לעתים ,מסעותיו בעולם לבשו כמעט צד של
ביקורים חברתיים .כוכבי קולנוע ,סופרים ,מוסיקאים ,אמנים ,בנקאים ,אנשי עסקים ,פוליטיקאים –
באבא תמיד שמח לפגוש את כולם והיה לו זמן לכל אחד .פגישותיו היו ראויות לפרסום בעיתונים ובמדורי
הרכילות ,וכך אמנם קרה לעתים .אולם כעת ,לתקופה שנמשכה מעל לשלוש עשרה שנים ,הוא מיקד את
תשומת לבו לקבוצת אנשים שאינם מוכרים מחוץ לסובבים אותם ,ולמעשה לא ניתן ליצור עימם קשר
רגיל ,ורק באבא עצמו היה מסוגל ליצור עימם קשר תוך השקעת מאמצים פיזיים ופנימיים עצומים.
וכתוצאה מכך נגרמה גם הוצאה כספית גדולה" .כספים הגיעו אלי בגלים" ,הוא ציין ב" ,1954 -ובדומה
לגלים הם התגלגלו הלאה" .אחד מהגלים שהתגלגלו הלאה היה מחיר החיפושים והטיפול ב"משוגעי
האלוהים" או ב"שיכורי האלוהים".
לגבי בני המערב צד זה של עבודת באבא הינו מרתק ומדהים כאחד .עבודה זו נראית ,כמו כן,
מיוחדת במינה ,משום שאין לה שום מקבילה בחייו של שום מורה רוחני .אולם ,חשיבותה מתגלה תחילה
מהעובדה שבאבא הקדיש לכך יותר משישית מכל מהלך חייו ,וכן בתקופה שבה פעילותו התרחשה .משום
ששנים אלו ,1949 – 1936 ,הקבילו להכנות לקראת מלחמת העולם השנייה ופריצתה ,אורכה ותוצאותיה,
המשבר העצום ביותר לעולמות המערב והמזרח גם יחד .הן הגיעו לשיאן בהטלת הפצצה האטומית,
היווצרות "מסך הברזל" ,והמתח סביב המצור על ברלין ,שהיה כפסע ממלחמה בין מעצמות המערב לבין
ברית המועצות :נכללו בהן המהפכה הסינית ,השגת העצמאות להודו לאחר דורות של שיעבוד זר ,עם
חילופי אוכלוסיה טרגיים שלוו בטבח פליטים כתוצאה מחלוקת המדינה.
לפיכך לכל אורך השנים האלו ,כשבני האדם השפויים והמעשיים שבעולם היו עסוקים כמעט
לגמרי בטירוף ובבזבוז של המלחמה ,ריכז באבא את מאמציו ומשאביו בכמה מאות אנשים אותם היו
רואים האנשים המעשיים הללו כמשוגעים .כיום ( ,)1974שלושים שנה מאוחר יותר ,עבודתו של באבא עם
שיכורי האלוהים עשויה להיראות מוזרה פחות ,משום שבתקופה שבה כל המחסומים מתמוטטים
והסיווגים מתערבבים זה עם זה ,ההבחנה בין "משוגע" לבין "שפוי" מיטשטשת גם כן ,כך שככל שאנחנו
נעשים מודעים לטבענו ,כך אנו מהססים יותר להצהיר על שפיות או להאשים מישהו בשיגעון.
כמו שהיתה זו דרכו לעתים קרובות ,מצא באבא את המילה שלו עבור שיכורי-האלוהים; הוא
כינה אותם בשם מאסט ( .)mastעל עבודתו עם המאסטים ועל הטיפוסים המוזרים שמבין המאסטים
עצמם ,קיים תיעוד מדויק .למרבית ההפתעה הוא נאסף בידי איש מהמערב ,דר' וויליאם דונקין ,שבשנת
 1938וויתר על קריירה באנגליה ,על משפחתו ועל ארצו כדי להיות עם באבא ,כפי שהוא אמר" ,עד הסוף".
באבא הציע לו פעמים רבות כי הוא חופשי לחזור לאנגליה אם הוא חפץ בכך ,אולם הוא תמיד התעקש
להישאר .הוא היה אחד מאותם בני מערב מועטים שנכללו אי פעם בקרב המאנדאלי ,והיחידי שנכלל
בקרבם בכל התקופה הזאת ובמשך התקופה שבאה לאחר מכן של "החיים החדשים" .מה שהופך את ספרו
של דר' דונקין "הנודדים" 33לבעל עוצמה מיוחדת ,הוא בחלקו אופיו של הנושא ,ובחלקו העובדה שהמחבר
היה בו זמנית רופא וסופר .היה לו העניין לחקור ואת הסימפטיה להתעמק בבלבול שבו אפופים
המאסטים ,בדומה למשוגעים ,והכישרון לבטא את מה שראה והבין .ספרו הבלתי מוכר ,ממנו נלקח כל
מה שכתוב כאן ובפרק הבא ,הוא מאלו שאינם ידועים בתקופתם ,אולם שלבים חדשים בהתפתחות האדם
יביאו אל נכון להכרה ולתשבחות בו.
מהו המאסט ,וכיצד נבדל המאסט ממשוגע רגיל?
 ,The Wayfarers, by Dr. William Donkin 33עם הקדמה מאת מהר באבא .דר' דונקין נפטר שישה חודשים לאחר פטירתו
של באבא.
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קיימים סוגי מאסטים רבים – למעשה אמר באבא ,לא פחות משישים וחמישה – והוא הסביר
לחסידיו כמה ממאפייניהם המיוחדים ושלבי התפתחותם .אולם קיים מאפיין אחד המשותף לכולם .לגבי
העולם הם כמתים וחיים בפנימיותם באושר עליון ,שהמקבילה הקרובה ביותר אליו אותה אנחנו מסוגלים
לדמיין תהיה השלבים הראשונים של שיכרון עליז ,פיזי או רגשי .אולם עבור המאסט מצב זה הינו קבוע.
לדברי באבא ,המאסט...." ,חי ומכיר רק את אלוהים .הוא מאבד את כל התודעה של העצמיות ,של הגוף
ושל העולם .בין אם יורד גשם או קופחת השמש ,בין אם כעת חורף או קיץ ,לגביו הכל אותו דבר .הוא כמת
לעצמו".
ולגבי מאסט מסוים הוא אמר" ,אין לו תודעה של הגוף .הוא נשאר באותה תנוחה למשך שעות
ארוכות בלי שיניע את איבריו אפילו קמעה ....אין הוא משוגע ,אולם נראה ככזה .הריהו כילד .אם תגרום
לו להזדקף ,הוא יישאר עומד עד שתאמר לו לשוב ולהתיישב .34גופו הנפשי איננו מתפקד כגוף הנפשי של
האדם הרגיל; אולם גופו הנפשי איננו מחוק .אהבה עזה וגעגועים אל אלוהים הפכו אותו כמו אבק.
המאסט הזה איננו שייך לעולם ,הגם שהוא שוכן בו" .להיות בעולם ,אולם לא להשתייך אליו ,או להיות
נשלט על ידיו ,מודגש על פי כל דת כתכלית העיקרית של חיי האדם עלי אדמות ,והמאסט הגיע למצב הזה.
אולם הוא השיג זאת במחיר אבדן מודעותו למציאות החיצונית יחד עם גופו ותיפקודיו .לפיכך ,מצפייה
שטחית המאסט נראה כמשוגע ,פירור באותו גל של מוכי גורל המשוטטים כה וכה בתת היבשת ההודית,
או יושבים נטושים בדרכיה המאובקות .במערב אין לנו שום מושג או מסורת ,ואפילו לא אגדות או סיפורי
מעשיות הכרוכים במשוגעי-האלוהים – ואין בכך פלא ,משום שבחברתנו היצורים מהסוג הזה אינם
קיימים .הם רחוקים כמו דגי המעמקים הקרים עבור אלו החותרים להנאתם בסירות לחוף הים .אנחנו
בני המערב אכן "יוצאים מדעתנו" .אנחנו יוצאים מעצמנו מחמת הלחץ התחרותי ,מפחד מחסור ומכישלון.
אולם איננו יוצאים מדעתנו מחמת אהבת האלוהים .אולם בהודו הרוחניות מהווה עיסוק בעל עוצמה
אדירה ומספרים גדולים של אנשים ,נשים ,ואפילו ילדים משקיעים עצמם בהתפתחות הרוחנית באותה
החלטה נחושה שאנו מעניקים לעשיית כסף ,התענגות מספורט ,סיפוק תאווה ,או לנסות ולשנות את
העולם ובני אדם אחרים באמצעות פעילות פוליטית.
הגם שאין בידינו מינוח על אודות "משוגע אלוהים" או "שיכור אלוהים" – ומן הסתם איש דת
שהוא גם "שיכור אלוהים" לא יוותר זמן רב בתפקידו – קיים אצלנו הביטוי "שיגעון רוחני" ,ואנו מכירים
כמה יוצאים מהכלל ,או יוצאים מן הכלל במידה מסוימת להתנהגות החומרנית .ממוזיקאים ,אמנים,
סופרים ,מצפים להפגנת התנהגות מופנמת ואדישות לערכי הממון ,לרצות לרעוב במאורות ,לסבול כל
החיים ממחסור בתקווה להכרה לאחר מותם .את הפילוסופים וההוגים אנו מצפים לראות כתלושים
מהעולם ,מתעלמים מהדרישות היומיומיות ושקועים בתוך עצמם .האמן השקוע בעצמו והפרופסור
המפוזר הינם אולי המקבילה הסמוכה ביותר שלנו למשוגע אלוהים .והשורות המוכרות של דריידן:
שכל חריף וטירוף סמוכים ביותר
הקו המפריד בין גאונות לטירוף דק הוא.
לא יכלו להיות אף פעם פופולאריות יותר ,הגם שמצטטים אותן תכופות באופן שגוי ,לולא היתה
צפונה בחובן אמת חשובה.
בכל אופן ,בכל רחבי העולם המוסלמי ,משויך השיגעון ,על פי העם ,להתפתחות הרוחנית ולמה
שייתכן כמודעות מהממת של הנוכחות האלוהית .לעתים רחוקות המשוגעים כלואים .מתייחסים אליהם
בסבלנות ,כמעט ביראת כבוד ,וזוהי חובה דתית לתרום לצרכיהם .רובם של המאסטים הינם מוסלמים,
הגם שקיימים הינדים רבים .באבא הסביר שהם מצויים כמעט אך ורק בהודו ,אולם קיימים בודדים
במצרים ובערב הסעודית ,מעטים מאוד באיראן ובטיבט .לא קיים אף לא אחד באירופה וביבשת אמריקה,
למרות שישנם קדושים ,מיסטיקאים וחסידים מופלגים של אלוהים .אקלימה הרוחני השופע של הודו הוא
שמשפיע על שגשוגם של משוגעי אלוהים רבים כל כך ,שהם מצידם מעצימים את האקלים הזה.
 34המצב שבאבא עצמו היה נתון בו לאחר שנעור בידי באבאג'אן.
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כמובן שקיימים מאסטים מזויפים רבים וגם שוחרי רוחניות מעושים .במהלך חיפושיו של באבא
אחר מאסטים ונשמות מתקדמות ,הוא ביקר באללאבאד בפברואר  1948בכינוס גדול ,המתרחש רק אחת
לשש שנים ,אליו באים אלפי שוחרי רוחניות מכל רחבי הודו כדי לרחוץ במקום המפגש של שני נהרות
מקודשים ,הג'ומנה והגאנגס .בכינוס זה ,מתוך כמיליון בני אדם ,נאמדו כשלושים אלף שוחרי רוחניות.
אומדן זה לא היה יותר מהשערה ,משום ששוחרים מכל מיני כתות השתתפו ולכל כת היה מקומה השמור
לה .במהלך בוקר אחד ביקר באבא בכל המקומות ויצר קשר עם לפחות ארבעת אלפים שוחרים .לאחר מכן
הוא אמר למאנדאלי כי מבין ארבעת האלפים הללו לא היו יותר משבע נשמות מתקדמות.
על כל פנים ,העובדה שמתוך כל כך הרבה "אנשים קדושים" רוב רובם פחות מקודשים ,איננה
משפיעה על תדמיתה של הודו באופן כללי .קיימים במערב הקפיטליסטי אנשי כספים רבים בלתי ישרים
ואנשי תעשייה חסרי כישרון ,אולם בכל זאת המערב מוביל בעולם בהתפתחות הפיננסית והתעשייתית.
באופן דומה במדינות הקומוניסטיות קיימים פקידים גבוהים שכל עניינם הוא הצלחה אישית ,אולם
העיסוק המרכזי של ארצות אלו ככלל הוא בהתפתחות פוליטית לאור המשנה הסוציאליסטית .לא היושר
או תכונה אחרת של בני אדם יוצרים את האווירה ,אלא ההתמקדות בעניין מסוים בנפשם של בני אדם
רגילים ,ובהודו התמקדות זו היא על אודות דברים רוחניים.
דוגמה מופלאה לכך הופגנה במאדרס לגבי מאסט בשם מוחמד מאסטן .שני מאנדאלי פגשו אותו
בסימטה צדדית ,ודאגתם היתה שלבאבא תהיה אפשרות לשבת עימו בבדידות .המקום היחיד שיכול היה
להציע פרטיות היה המשרד של בנק פרטי קטן ,אליו נכנסו שני המאנדאלי ושטחו את הבקשה בשם
המורה .ללא שום טענות ומענות ,ציווה הבנקאי על פקידיו לצאת לרחוב והוא עצמו ליווה אותם החוצה,
כשהוא משאיר את המשרד מלא בניירות ובכסף ,כדי שבאבא יוכל לשבת שם עם המאסט לזמן קצר ללא
הפרעה.
פרט להיותו באופן מתמיד במצב של שיכרון אלוהי ,מהם המאפיינים האחרים של המאסט?
תופעה אחת שאותה מצאו בני המערב כקשה לקבלה היא שהם נמצאו לעתים קרובות בסביבה עלובה,
במצב מוזנח ואפילו מטונף .באבא שהקדיש שעות רבות בכל יום במשך חודשים ארוכים ברחיצתם
באמבט ,הסביר את מצבם:
"בהתאם לסטנדרטים הרגילים של חברה ,דת ,בריאות ,מוסריות וכן הלאה ,נקיון הגוף והנפש הם
ללא תחליף .על כל פנים ,קל מאוד לשמור על נקיון הגוף; אולם נקיון הנפש הוא דבר קשה ביותר .ככל
שעסוק האדם יותר בנקיון הגוף ממניעים אנוכיים גרידא ,כך נמוכים יותר הם הסיכויים שתהיה לו נפש
נקיה.
אולם ,אם מתמסר האדם אך ורק לנקיּות הנפשית ,שמשמעותה היא השתחררות מתשוקות
נמוכות ,אנוכיות ובלתי טהורות וממחשבות של תאוות בשרים ,חמדנות ,כעס רכילות וכן הלאה ,כך פחות
ופחות נצמדת נפשו לצרכים הגופניים ולנקיות הגופנית ...תגלו כי לרוב רובם של המשוגעים הרגילים יש
מודעות מועטה ביותר לגופם .לפיכך ,אם נפש רגילה ,כשהיא יוצאת מדעתה ,איננה שמה לב לנקיות
הגופנית ,אזי( ....המאסטים) שבאופן בלתי מודע או מודע יודעים כי כל היקום הינו כאין וכאפס ,שהגוף
הינו צל ,ושגופיהם הנפשיים אינם צמודים כלל ועיקר לגוף הפיזי ,אין לצפות מהם שישמרו על גופם
וסביבתם נקיים....
לגבי הנשמות האלו ,טוב או רע ,נקיון או זוהמה ,ארמון או סוכה ,שדרה מצוחצחת או ביב מטונף
נראים כולם דומים ,והם נדחפים אל מקום כלשהו על פי הנסיבות .עד כמה שלא יהיה המאסט מלוכלך,
ועד כמה שלא תהיה תזונתו זעומה ובלתי ראויה ,הרי שהוא נותר בריא בגופו ,עמיד לחשיפה קיצונית
לאקלים הרבה מעבר למה שיכול לסבול אדם נורמאלי ,ולעתים קרובות חי שנים ארוכות .על אחד שכזה
אמר באבא" :האהבה האלוהית היא האש שלא רק מונעת התקררויות ,אלא גם מגוננת בפני השפעות חום
שונות .לדוגמא ,מבין הבודדים ,בודדים מאוד ,שיש להם אהבה כזאת הוא המאסט הידוע בשם דהונדיבא
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בעיר חולאפור .למרות שהוא חשוף לקשיי החום ,הקור והגשם במשך כל עונות השנה ,גופו נותר בריא,
מלא וחזק .האש בוערת בקרבו בלי שהסובבים אותו יהיו מודעים לכך .גופו הנפשי מנותק מגופו הגשמי.
האהבה מגוננת עליו מכף רגל ועד ראש".35
מאסט אחר שרכש התנגדות כזאת ברמה בלתי רגילה היה צ'אטי באבא ,נסיך המאסטים ,ששהה
עם באבא כשנתיים .דר' דונקין כותב אודותיו" :בקווטה ,היכן שמזג האוויר היה קר יותר ,הוא נהג לצקת
מי קרח על מיטתו ,ולשבת עליה .יום אחד ירד ברד כבד כל כך שאבני הברד לא נמסו גם לאחר ארבעה
ימים ,ובלילה שאחרי הסערה ,ישב לו צ'אטי באבא ערום עד למותניו על הברד מארבע בבוקר ועד שבע".
מזג סוער מאפיין מאסטים רבים ,או ההיפך הגמור לכך ,אדישות מוחלטת .אופייני לרבים
קפריזיות ילדותית .הם יבקשו דבר מה וכשהדבר מגיע הם מחזירים אותו מייד ,או מוסרים אותו למישהו
אחר .מתוך התנתקותם מכל ערכים ארציים ,דמיונם חסר המנוחה נדלק מחפצים מקריים ,סמרטוטים,
ניירות ישנים ,סתם זבל ,אותם הם אוספים ושומרים – או נותנים למישהו אחר .באבא ,שלא היו לו שום
חפצים ,שמר כעל אוצר על חפצים "חסרי ערך" אלו שניתנו לו על ידי המאסטים .מוזרויות כאלו ודומות
להן עשויות לאפיין כמו כן משוגעים רגילים ,ודוקטור דונקין רושם כי – למרות כל ההתמחות שכמה
חברים מבין המאנדאלי פיתחו בהכרת מאסטים והטיפול בהם – הם עשו שגיאות והביאו עימם אנשים
שהתפתחותם הרוחנית היתה מועטה ביותר או חסרה .וכך כמוצא אחרון אדם הוכר כמאסט משום
שבאבא אמר שהוא כזה .בכל זאת ,דוקטור דונקין מוסיף שתי אבחנות מעניינות משלו ,הראשונה היא "עד
כמה שלא תהיה התנהגותם (של המאסטים) מוזרה ,הרי שהם גורמים לאדם לחוש בשמחה אמיתית
בחברתם .לא חשים מהם שום דחייה אפילו קלושה כמו שחשים כלפי משוגעים ,ולמעשה הם מביאים
לתחושת רוגע בקרב האדם" .הבחנתו השנייה היא שבעלי חיים נמשכים אל המאסטים והמאסטים
אליהם ,והוא מביא מקרים שבהם המאסטים חלקו את מגוריהם עם כלבים משוטטים ,חתולים או חיות
אחרות ,וכמו כן מאסטים כאלו יאכילו תמיד קודם את החיות לפני שיאכלו משהו בעצמם.
מאסטים חיים על פי ציוויו המילולי של ישוע "שלא לחשוב על המחר" :אכן אין הם חושבים כלל
על החיים בהווה .אבל תמיד ימצאו מישהו שיאכיל אותם וידאג להם אם הם מסכימים לכך .לעתים זהו
עוזר אישי או תלמיד ,שנמשך מכוח המסירות ,יראת כבוד או מהתקווה שישיג התקדמות רוחנית .לעתים
זהו קרוב משפחה הנוטל על עצמו את המשימה כחובה ,ודוקטור דונקין מציין את המיקרה המדהים של
משפחה מבומביי ששניים מבניה היו מאסטים ושבע מהאחיות היו מאסטניות ,כשהאח הבכור משגיח על
כל התשעה כשרק הוא חי חיים רגילים .לפעמים קבוצה עשויה לאמץ סוג של מאסט המשמש כקדוש -
מגונן .המאסט הגדול עלי שאח מאחמדנאגאר אומץ בצורה כזאת על ידי קבוצה של נהגי אוטובוס ,אנשים
– שגם בהודו ובארצות אחרות – אינם נחשבים ביותר .אנשים שחיו בנסיבות נוחות – פקידי ממשלה,
מנהלי תחנות ,פקידים בכירים – מרשים לעתים למאסט להתיישב במרפסת הבית שלהם ,וידאגו שצרכיו
הצנועים יסופקו ,בדומה לאנשי עסקים מערביים או נשותיהם שתומכים במוסד נצרך .זה עשוי להטיל
מעמסה כבדה על רצונו הטוב של המארח ,כפי שמציין דוקטור דונקין במיקרה של ָאגורי באבא מסימלה.
מאסט מתקדם ביותר ...הוא מרשים ביותר ואדם עז מבט שעיניו לוהטות ,והוא יושב עטוף
בחתיכת שק על המרפסת ...מסביבו ערימות זבל וסמרטוטים אותם הוא אוסף ,ובעל הבית – סיקי – איננו
יכול כעת להיכנס לביתו דרך המרפסת ,משום שלא רק היא סתומה עם הסמרטוטים והזבל השייכים
לאגורי באבא ,אולם גם אם יעיז לעבור בדרך זו ,המאסט יגרש אותו בדברי עלבונות .לפיכך הסיק העמיד
סולם שבאמצעותו הוא מדלג על התחום שהמאסט מונע ממנו להיכנס אליו ,וכך הוא נכנס לביתו .באבא
סיכם בעבורנו את ההבדל בין משוגע  -אלוהים לבין חולה נפש בכמה משפטים .לגבי האבחנה החיצונית
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שניהם דומים; ההבדל נמצא בפנים .נפשו של משוגע רגיל כשלה להסתגל לבעיות של העולם החומרי,
ונמלטה באופן קבוע אל התחום של אשליה עצמית על מנת להתחמק מהנסיבות הגשמיות הבלתי נסבלות.
אולם משוגע  -אלוהים ,הגם שהוא איבד את שיווי המשקל הנפשי שלו ואת ההבחנה שמצבו בלתי
נורמאלי ,לא הגיע למצב הזה משום שכשל מלפתור את בעיותיו הארציות ,אלא איבד את שפיותו מחמת
מחשבה בלתי פוסקת אודות אלוהים".
לפיכך ,שלא כמו חולה הנפש ,השרוי במצב של בלבול ,כעס ויאוש ,המאסט שרוי במצב של אושר
משכר שלא ניתן להפרו.
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פרק תשיעי
שיכורי האלוהים (חלק שני)
עבודתו של באבא עם המאסטים התנהלה בשני נתיבים ,המכוונים לאותה מטרה .באחד ,קבוצות
של מאסטים רוכזו באשראמים או במקומות בהם המגורים היו משותפים ,שהוקמו באופן ארעי במקומות
נוחים ,בהם באבא והמאנדאלי טיפלו ודאגו להם .מלוא תשומת לבו של באבא וזמנו הוקדשו לאשראמים
של מאסטים בשישה מרכזים שמוקמו באופן מתוכנן בכל רחבי הודו מאוגוסט  1936ועד לאוקטובר .1940
כמה שנים לאחר מכן שני אשראמים נוספים הוקמו לתקופות קצרות ,מחודש דצמבר  1946עד ינואר ,1947
ויוני-יולי  .1947ששת השנים שביניהם ,בערך  ,1941-1946היו השנים של 'מסעות המאסטים' הגדולים,
בהם חצה באבא את תת היבשת מקצה אל קצה בחיפושיו אחר נשמות מתקדמות ויצירת קשר עימן .בסך
הכל הוא גמא לא פחות מ 75.000-מיילים (כ 120,000-ק"מ) ,מציילון (סרי לאנקה) ועד להרי ההימלאיה,
מבומביי שבמערב ועד לכלכותה שבמזרח ,בנוסף לאינספור מסעות קצרים .הוא היה בכל מחוז פרט
לאסאם ,בכל עיר גדולה ובערים רבות קטנות ,וכמו כן במאות כפרים נידחים – כשהוא יוצר – כפי שחישבו
חסידיו ,משהו כמו  20,000מגעים בחיפושיו אחר מאסטים ושוחרי רוחניות.
לאש ראמים של המאסטים נמצאו מגורים בבתים או בביתנים שהוחכרו או נשכרו באופן זמני.
בדרך כלל ,אלה כללו מבנים בחצר או מגורים למשרתים שאפשר היה להתאימם כדי לספק את המגורים
הצנועים אותם העדיפו המאסטים .עבור באבא היה ביתן או צריף ,או שהיו מקימים לו מבנה כזה שבו
הוא היה יכול לשבת ביחידות עם המאסט .תוספת משונה לאשראם שבבנגלור היה 'מלון מאסט' .מאסטים
מחבבים ביקורים בבתי תה מטים לנפול ,וכך כדי שהם ירגישו בנוח" ,נבנה אחד בכוונה תחילה כדי
שייראה מוזנח ,הכול היה עשוי בעקמומיות רשלנית ,עם גג נמוך ,עמודים מעוותים ,ושולחנות וכסאות
שהתנדנדו על רגליהם שלא היו שוות" .כאן הוגשו להם תה ,סיגריות בידיס( ,סיגריות מתוצרת עצמית
מהסוג הירוד ביותר ,שנראות יותר כמקלות גפרורים מאשר סיגריות) או פאן 36כמה שהם רצו ,משום
שציוויו של באבא היה שיש לתת למאסטים מייד כל מה שהם ביקשו.
מאחר והמאסטים שקועים בהתבוננות פנימית ,הרי שזה גורם להם סבל כשמחזירים אותם באופן
פתאומי לספירה הארצית אם מאווייהם מסוכלים .מאסטים עלולים לפעמים להתפרץ בחמת זעם ,ואם
הם מהסוג הכנוע יותר ,הם ימררו בבכי מחמת מה שנראה כשטות כלשהי ,וכדי למנוע לחצים כאלה הורה
באבא שיש להענות לכל דרישותיהם .עד כמה הוא עצמו הרחיק לכת כדי להענות לדרישות המאסט נראה
במקרה של מואינודין מהיידראבאד ,שבאבא היה צריך לחכות לו שלוש שעות לפני שהוא הסכים שיאכילו
אותו .כשלבסוף הצליח באבא להאכיל אותו בארוחה סבירה ,דרש מואינודין קציצות בשר ,פיתות ,תה,
ממתקים – ולבסוף סוג של לחם שקשה להשיגו .הכל הוגש לו ,ולאחר שכל גחמה שלו מולאה לשביעות
רצונו ,הסכים מואינודין לשתף פעולה.
כשהובא מאסט חדש לאשראם ,המשימה הראשונה היתה לרחוץ ולגלח אותו ,ובאבא עשה זאת
בעצמו .אחדים מהם היה קל לרחוץ ,אולם מאסטים אחרים סרבו לחלוטין ,והיה צורך לשכנע אותם
בעדינות ובהתמדה כדי שיסכימו; אחרים היו מוזנחים כל כך שהיה צורך להשקיע כמה שעות ברחיצתם.
לאחר כמה זמן כמה מאסטים החלו להתענג מהאמבטיות ודרשו להאריך את התענוג; אחד מהגדולים
שבהם ,צ'אטי באבא ,נהג לבקש בין  150-200דליי מים ,והוא ישב "מצחקק ומגרגר בשמחה" בשעה
שהמים נוצקו עליו .לאחר שהוא רּוחץ ,המאסט שהגיע היה מקבל בגדים נקיים ואז באבא היה מאכיל
אותו במו ידיו כפי שמאכילים ילד קטן .בנוסף לכל זאת כל מאסט קיבל מטבע כסף .מאז שהחל בשתיקתו,
באבא אף פעם לא נגע בכסף ,אולם הוא חרג מכך עבור המאסטים .המתנה לא היתה נדבה כך שלערכה לא
 – Pan 36נמכר על ידי רוכלים בצידי הדרכים בהודו ,הינו עלה ירוק מבריק ,המקופל במיומנות ,בתוכו שמים תבלינים ,והוא סגור עם
שן ציפורן כסיכת ביטחון .את החבילה הקטנה מניחים בפה ולועסים אותה .תוצאה אחת זה רוק סגול המכתים את החניכיים ,השיניים
והשפתיים ,ולעתים קרובות ניגר החוצה מזוויות פיו של המכור לכך.
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היתה משמעות .באבא הסביר שהדבר החשוב הוא ,שמאחר והמטבע הינה מתכתית ,היא משמשת כאמצעי
ליצירת קשר 37.רק לאחר שכל זה יצא לפועל היה יושב באבא עם המאסט בסאהאוואס דוממת.
התוועדויות אלו סיפקו את הקשר הרוחני שכל שאר הדברים הוליכו אליו .הם התרחשו במשך
היום או הלילה ,בכל שעה ,אולם תמיד באופן חשאי ,וכתוצאה מכך אין שום דין וחשבון של עד ראייה
אודות מה שהתרחש .בכל אופן דר' דונקין דיווח שבעת שבאבא עבד עם מאסט ברמה גבוהה ששיתף פעולה
באופן מלא ,המאמץ סחט את חיוניותו באופן עצום ,כך שהוא היה יוצא מפגישה כזאת "חיוור ומותש
לחלוטין ,בגדיו ספוגי זיעה ללא שום יחס לחום היום" .אולם שום דבר לא שימח אותו כמו פגישה עם
צ'אצ'ה מאג'מר ,שעליו אמר באבא שהוא "טוב כמו מאה מאסטים רגילים" .כשבאבא עבד עם צ'אצ'ה
הוא היה שקוע כל כך עד שהיה שוכח את הארוחות ,את השינה ,את המאנדאלי – "וכמו שזה נראה ,את
העולם כולו" .ודר' דונקין נתן רמז זה מבאבא בפברואר  ,1940כשהוא ראה אותו בהפסקה מעבודתו עם
המאסטים:
"הוא נראה קורן ומלא הוד כששערו מפוזר לעתים ....עוצמת אופיו הבלתי רגילה יחד עם מין של
יופי רוחני מיסתורי היו מהממים כשהוא ישב על כורסתו .כשבאבא היה רגוע פניו היוו מיזוג של
אושר עליון רוחני ורוגע אבל עם עצבות שהוסיפו לו מלכותיות .פניו אכן התעלו מעבר לכל חוויה של
אופי כפי שזה משפיע על הצופה ,יחד עם מצבי רוחו המשתנים במהירות.
אין ספק שהתעקשותו של באבא לבדידות מוחלטת בזמן התוועדויותיו עם המאסטים טמונה
בטבע עבודתו הרוחנית .אולם דר' דונקין רומז כסיבה שניה את הסכנה הגופנית ,גם למאסט וגם לכל מי
שמתערב בהליכים הרוחניים ברמה כזאת ,והוא מציין את מה שקרה לארוץ' – 'יד ימינו של באבא' –
שפעם ,לאחר שבאבא הסתגר עם צ'אטי באבא לשעתיים ,שמע קולות תזוזה ופסע קדימה כדי לשחרר את
סוגר הדלת .כשצ'אטי באבא הגיח מהפגישה ,הוא התחכך בארוץ' ,וגרם לו "להלם ממשי ומכאיב" וארוץ'
חש כאילו התחשמל.
בכל עת שנסגר אשראם משום שהעבודה באותו אזור הושלמה ,תשומת לב רבה הושקעה כדי
להבטיח את שלומם של כל המאסטים .בדרך כלל הם שמחו לחזור לעיר או לכפר שלהם ,והאנשים היו
מקבלים בברכה את 'הקדוש המגן' עליהם .למאסט היתה ניתנת מתנת פרידה כמו שמיכה או בגדים ,ואחד
מהמאנדאלי היה מלווה אותו הביתה .כשהתעורר הצורך ,סכום כסף היה נמסר למישהו בשכונה כדי
שישגיח עליו ויאכיל אותו פעמיים ביום .רק לאחר שכל הסידורים האלו הושלמו היתה יוצאת החבורה
למשימתה הבאה .בדרך כלל המסע התנהל באוטובוס ,שגגו היה עמוס לעייפה במזרנים מגולגלים ,כלי
בישול ,אמבטיות – כל הציוד והאספקה עבור כשלושים איש לפחות .מסע אחד כזה לאורך מחצית היבשת
ההודית מבאנגלור עד מהראבאד נעשה ברכבת ,ומספק רמז איך מסעות כאלו נראו.
המאנדאלי ,כעשרים חולי נפש ,חמישה או שישה מאסטים ,צבי ,תוכי ,כבש ,ארנב לבן ,כמה אווזים,
חמישה כלבים ,שלושה קופים ,ושתי ציפורי מחמד נדחסו כולם לקרון רכבת אחד וישבו צפופים עם
הארגזים ,המזוודות ,שולחנות ,כיסאות ,והערבוביה הבלתי נמנעת של ציוד מטבח ביתי ....ברגע
שהרכבת יצאה לדרך ,שאריאט חאן – אחד מהמאסטים – קשר פעמונים לקרסוליו ,והחל לרקוד
למנגינה שאותה תופף פונג'יאה על פח הנפט .פונג'יאה רקד תוך כדי תיפוף ,ואילץ את ארוץ'
ובאידול להצטרף .פעם או פעמיים אנשים זרים ניסו להיכנס ,אולם שינו את דעתם לאחר שהציצו
מבעד החלון פנימה.
העבודה במסעות המאסטים היתה בחלקה יצירת קשר עם מאסטים בשביל העתיד ,ובחלקה
בדומה למה שנעשה באשראמים ,אולם באופן הרבה יותר לחוץ ומתיש משום שזה נעשה תוך כדי תנועה.
בכל מה שהוא עשה או שנעשה עבורו ,באבא הקפיד על תיכנון מדוקדק היטב" .יש לי את המינהג
 37נאמר כי מי שנחנך לבונים החופשיים חייב להסיר מעליו כל מתכת .בגדים מיוחדים נלבשים שבהם שרוכים משמשים כדי להימנע
ממהדקים מתכתיים.
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האווטארי הגרוע הזה" ,הוא אמר פעם" ,להשגיח על כל פרט בעצמי" ,וכך כל מסע היה מתוכנן בדייקנות,
ולפני כן המקום נסרק על ידי שנים או שלושה מאנדאלי שנשלחו קודם ,נפגשים וצופים בנשמות
מתאימות .סיורים כאלו נעשו תמיד תחת לחץ ,תוך הוצאה מיזערית ,ולעתים קרובות בתנאים בלתי
נסבלים כמו חום ,הצפות ,וקשיי מסע באיזורים נידחים של המדינה .שלושת 'מגלי המאסטים' המנוסים
ביותר נחשבו כבאידול (ראסטום ב .איראני) ארוץ' וקאקא באריא ,והם דיברו ברגשנות על "חצייה ברגל
של חולות יבשים ,במעבה יערות חשוכים ,או של הרים וגאיות; או רכיבה על גמלים ,פרדות ,סוסים
וחמורים; של טלטול לאורך קילומטרים רבים בדרכים משובשות בעגלות רתומות לשוורים וטונגות; של
עמידה בסבל ימים ולילות בקרונות רכבת של המחלקה השלישית ,מאובקות ומלאות זיעה ...וכל זה רק
במסע הגישוש של כמעט כל אחד ממסעות המאסטים של באבא".
בכל אופן ,קשיים אלו היו חסרי משמעות לעומת אלו שהתקבלו כמובנים מאליהם במסעות
עצמם .כאן באבא קבע את הקצב – ובדומה לאופן שבו הוא נהג לפסוע – היה זה מבחן לכושר הסבל שלהם
עד הקצה" .לאחר שניים או שלושה ימים של עבודה מעלות השחר עד שקיעת החמה ,עם מעט מזון או
בלעדיו ,ולאחר שניים או שלושה לילות עם מעט שינה או בלעדיה" ,מתעד דר' דונקין "העולם נעשה
בפשטות בלתי ממשי ,והאדם חי מעין חיים אוטומאטיים שבהם איברי הגוף נעים ועובדים :אולם חדוות
החיים ,ואותה תחושה טובה ובריאה ,התלויה ,כפי שהאדם עשוי להניח ,במערכת עצבים שהתרעננה על
ידי שינה ,ומערכת רקמות שתזונה מתאימה סופקה לה ,פשוט אינם .אולם מסעות המאסטים לא ארכו רק
יומיים או שלושה ,הם היו נמשכים שבועיים או שלושה ,וקצב העבודה הזאת היה נמשך ונמשך ,כשבאבא
כל העת דוחף ומדרבן את אלו ששהו עימו ממש עד לקצה מגבלות כוחותיהם .בהקשר לאחד מתוך אותם
מסעים בשנת  ,1946העריך באידול כי במשך שמונה ימים הם ישנו בסך הכל לא יותר מארבע עשרה
שעות ...בנוסף ,הוסיפו לכל זאת את קשיי האקלים הטרופי ,ואת החלשות האנרגיה הגופנית מחמת הזעה
בלתי פוסקת ,וכך תוכלו לקבל מושג כלשהו כיצד נראה מסע מאסט".
במסע אחד החבורה פנתה לישון על רציף הרכבת ,והם היו מותשים כל כך עד שגנב עלוב חמק
ביניהם והתכרבל בשמיכתו של באבא ,מבלי שאיש חש בו .כשהוא נשאל בבוקר לפשר מעשיו ,הוא הודה
שהוא גנב אולם אמר שהוא בא רק כדי למצוא מחסה ,ובאבא אמר למאנדאלי להניח לו ללכת.
פרט לקשיי המסע ,היו בעיות אינספור עם המאסטים עצמם .העובדה שאחד מהמאנדאלי פנה אל
המאסט לא הבטיח שהוא יישאר באותו מקום ,או במצב הרוח לשיתוף פעולה כשזה יתבקש .לפעמים
מאסט קם ונעלם; אחדים גרמו קשיים כשהביאו אותם לפני באבא ,כאילו שהם חשו שהם נקראים
למאמץ או לקרבן בלתי רגילים .לפעמים יחסם אל באבא היה שווה נפש ,לכאורה כדי להגן על עצמם .עם
בהייא באבא מקישאנאגאר נפגשו לראשונה בבית מאכל .כשהתבקש לשבת ליד באבא ,הוא מחה" :אני
יודע מהי עבודתך עימי ,ואינני בא" .כשבאבא חפץ להאכיל אותו ,הוא אמר בערמומיות" :תן לי אוכל ,אני
אוכל אותו כאן בעצמי" .למרות זאת ,בסבלנות ובשידולים מרובים – ויש לזכור כי באבא עצמו לא יכול
היה לדבר אף פעם – בהייא באבא הסכים לבסוף לשתף פעולה.
באבא לא הירשה מעולם לחשוף את שמו כשפנו אל המאסטים .על המאסטים היה לבוא מרצונם
החופשי כדי לפגוש את 'המורה' ,אפילו עם הסכמה מסויגת ,ללא המרצה הנובעת מכוח שמו הסמכותי .עד
כמה היתה רבת כוח סמכותו לגביהם התגלה תוך כדי דיבורם .באשראם שבאג'מר ,המלווה שתפקידו
המיוחד היה לדאוג לצ'אטי באבא התרגז כל כך יום אחד עד שהוא חשב לעזוב את המקום" .אתה חפץ
לעזוב ,הלוא כן?" נזף בו המאסט הגדול" .אולם מה התועלת מכך? כל העולם מצוי בכוחו של באבא ,להיכן
אתה תלך? שרת אותו כעת ,הוא האוקיאנוס ,משום שיום אחד כאשר אנשים רבים ישתרכו בתורים
ארוכים כדי לראותו ,ייתכן ולא תזכה בהזדמנות לעולם"...
בדימוי דומה השתמשו מאסטים אחרים .חאלא מאסי ,מאסטני ,אמרה לבאבא" :אתה הוא
האוקיאנוס .תן לי כמה טיפות לשתות ממנו" .אחר ,בסרבו לבוא ,נתן את התירוץ הזה" :הספינה שלי
תטבע באוקיאנוס הזה" .פיר פאזל שאח ,שוחר רוחניות ,דיבר על אודות מבול" :אף אחד לא נגע בלבי בחץ
האהבה האלוהית עד שהגעת .בכוחך להרוס ולהציף את כל העולם .אף אחד איננו יודע את גבולות
גדולתך :אתה הוא הסמכות הרוחנית של הזמן ואם הייתי אמור למות הייתי לובש גוף חדש כדי להיות
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סמוך אליך" .מאסט אחר שהובא אל באבא אמר כשהגיעו אל השער" :הגענו אל גן העדן" .כשיצא באבא,
הוא התבונן בו ,צוחק בדמעות של שמחה ,ואזי חיבק אותו" .הביטו בפני האיש הזה ובמצחו!" הוא קרא
לאלה שמסביבו" .הם זוהרים כאילו שהשמש נמצאת שם .האין אתם יכולים להכיר מיהו?!"
מה היתה תכלית עבודתו של באבא עם המאסטים? נראה כי בחלקה היה זה למען האנושות
בכללותה ,ובחלקה עבור המאסטים עצמם .דר' דונקין אומר בהקדמה לספרו:
מחמת היותו מוצב על מישורי התודעה הפנימיים ,המשוחררים מהמגבלות ומהמגרעות של
העולם הגשמי ,המאסט יכול להיות ,ואכן כך הדבר לעתים קרובות ,שיש יותר קשרים עם מספר
גדול יותר של נשמות משיש לבן אדם רגיל ....לפיכך ,מאסט יכול להיות שליח יעיל יותר לעבודה
הרוחנית מאשר רוב בני האדם הכשירים שבעולם הארצי .המורה משתמש בנפש המאסט באופן
ישיר כאמצעי למסירת עזרתו הרוחנית לחלקים שונים שבעולם .לעתים תכופות ,כאשר מסייע
המורה למאסט ,הוא גם כן עוזר דרכו לעולם ממש באותו זמן .כשמוסר מאסט בצורה כזאת את
נפשו לעבודת המורה ,הוא למעשה מתקרב עוד יותר אל המורה כאמת .הוא מובא לידי שלימות
הרבה יותר מהר ממה שהיה קורה לולא התעלם מהתמסרות שכזאת.
לפיכך ,שתי פנים לעבודתו של המורה עם המאסטים ,עזרה לאנושות באמצעות המאסטים- ,
וכתמורה למאסט בעבור שיתוף הפעולה שלו לכאורה – עזרה למאסט עצמו.
כמובן שסוד הוא כיצד באבא סייע למין האנושי באמצעות המאסטים .אולם כבר נרמז
שהמאסטים משמשים כמה שמכונה ,באמצעות דימוי מאולץ משהו' ,מחוללי כוח רוחניים' .אנחנו מכירים
את הרעיון של מיסדרי הגות שבדת הנוצרית ,נזירים ונזירות שאינם מערבים עצמם בעבודת חסד,
בהאמינם שהם עושים יותר עבור אחיהם ,נשים וגברים ,באמצעות תפילה מאשר לנסות ולהפיג מצוקה
באופן ישיר .מאסטים ,במיוחד אלה שהשיגו רמה התפתחותית גבוהה ,שיחררו את עצמם מהתשוקות
המוכרות המערפלות את הנפש של האדם הרגיל ,ובעת שהם עושים כך הם הופכים את עצמם לנתיבים
רוחניים ,באמצעותם כוח אלוהי ואהבה עשויים לשפוע אל העולם .אין זה חוק פשוט ,משום שבעת שהוא
מתמלא ב'שיכרון אלוהי' לא רק שהמאסט איבד את התודעה העצמית שלו ,אלא גם את צרכי המין
האנושי בכללותו .אם תמונה זאת נכונה ,עבודתו של באבא עם מאסט יכולה להידמות לעבודת ניקוי של
תעלת השקיה.
"אני אוהב אותם ,והם אוהבים אותי .אני עוזר להם ,והם עוזרים לי" היוותה את הצהרתו
הפשוטה של באבא .אולם שנים לאחר מכן ,בעת ההתוועדויות הגדולות עם חסידיו בהודו בשנת  ,1955הוא
הרחיב על כך:
אהבתי למאסטים דומה בדרכים רבות למה שמראה אם הממשיכה להשגיח באהבה אחרי ילדיה
למרות התנהגותם .כדי לנקות את ילדה לאם לא איכפת לטנף את ידיה בצואת ילדּה .אני הוא האם של
המאסטים .כמו כן הם דומים לאיברי גופי .כמה מהם מהווים את ידי הימנית וכמה את ידי השמאלית עם
האצבעות .אחרים מהווים את אפי ,אזני ועיני .אני מועיל להם והם מועילים לי .המאסטים לבדם יודעים
כמה הם אוהבים אותי ורק אני יודע כמה אני אוהב אותם .אני עובד למען המאסטים ,וביודעין או שלא
38
ביודעין הם עובדים עבורי.
כבר נרמז – הגם שלא על ידי דר' דונקין – כי באמצעות 'מחוללי כוח רוחניים' אלו ,באבא הפעיל
את השפעתו על מאורעות שבעולם החיצוני" .האשראם של המשוגעים היווה את אחת מפעילויותיו של
באבא בתכניתו הרוחנית לשקם את הנורמאליות לעולם מטורף מלחמה" 39.סי .בי .פארדום בספרו
Listen, Humanity, by Meher Baba, narrated and edited by Don E. Stevens, p. 260 38
Meher Baba on War; Meher Era Publications, Poona, 1972. 39
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אלוהים-אדם 40,מנסה לבסס מקבילה בין אירועים עולמיים לבין צדדים מיוחדים של עבודת המאסטים.
בין אם אפשרי לבסס קשר שכזה או לא ,הרי שבוודאי אפשר לראות שהתקופות של העבודה המאומצת
ביותר עם המאסטים התנהלה בד בבד עם המשברים העזים ביותר של המלחמה ובשנים הבאות של
"מלחמה בשער"" .בין  11ל 20-למרץ ( ,")1940מדווח פארדום" ,כל הנוכחים במהראבאד נדרשו לצום,
משום ,כך אמר באבא ,שאירוע בעל חשיבות עליונה עמד להתרחש במלחמה .ואכן ,כך היה הדבר ,משום
שההכנות כבר היו בעיצומן למערכות הגדולות של גרמניה באירופה ,כאשר ארצות השפלה נכבשו ,צרפת
התמוטטה והבריטים התפנו מדונקירק".
לבסוף ,נראה שהיו קשרים מיוחדים ,שזה למעלה מכוח הבנתנו את הסיבה והמסובב ,בין
מאסטים אינדיבידואלים לבין מדינות מסוימות .דוגמא לכך היווה המאסט הגדול צ'אטי באבא וקשריו
עם צרפת .הגם שהוא היה מלומד ,למיטב הידיעה צ'אטי באבא מעולם לא ראה עיתון או שהיה לו איזה
אמצעי לדעת את מה שמתרחש באותו זמן .אבל בתחילת  1940באשראם שבמהראבאד ,הוא אמר
בהתמדה למטפל שלו כי האנשים באירופה עוברים סבל גדול מאוד ,אולם ישרדו כדי ליהנות שוב מימים
מאושרים .יום אחד ,כשהוא מעפר את ראשו בעפר ,הוא אמר שתהיה צרה ומצוקה גדולה ,ושרבים יגוועו
מרעב ,אולם לבסוף באבא ישכך את ייסורי העולם .על כל פנים ,בליל התשעה ביוני ,1940 41צ'אטי באבא
נעשה פתאום פראי ופוגע .מתפרץ מחדרו כאחוז טירוף ,הוא הלך אל חדרו של באבא ,באומרו שהוא בא
לחפש מחסה משום שביתו נחרב לגמרי .באבא הורה מייד לעזבם לנפשם ,ואפשר היה לשמוע את צ'אטי
באבא מתווכח וגוער בבאבא במשך כמה שעות .לבסוף הוא נרגע ,ובילה את שארית הלילה ביחידות עם
באבא ,ובבוקר שב לחדרו ,רחוק מלהיות 'הרוס לגמרי' ,נקי ומסודר כפי שהיה תמיד.
אזי הסביר באבא למאנדאלי כי היה זה הקשר של צ'אטי באבא עם צרפת ,וכי היה זה האסון
שפקד את אותה מדינה באותו זמן ,שמילא את ליבו בייאוש.

C. B. Purdom, The God Man 40
 41יש לזכור כי התמוטטות הצבא הצרפתי החלה בחמישי ליוני  ,0941וכי הגרמנים נכנסו לצרפת שמונה ימים לאחר מכן.
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פרק עשירי
חסר אונים וחסר תקווה
במשך  1948הי ה ברור לאלו שבמחיצתו של באבא כי פן חדש של עבודתו עומד להתחיל .ביוני –
יולי הוא קרא לכל חסידיו בכל העולם להתנזרות מיוחדת "משום שמהבחינה הרוחנית זוהי תקופה של
משבר" .בראש השנה של  ,1949הוא שלח לכולם אזהרה שאסון אישי גדול עומד לפקוד אותו; כי
המאנדאלי יעמדו בפני מבחנים קשים שרק בודדים יוכלו לשאת; הוא קרא "לכל האנשים והנשים
המאמינים בי" לשמור על שתיקה למשך חודש אחד במשך חודש יולי הקרב ובא ,והוא חזר על האיסור
להתעסק בפוליטיקה .בינתיים ,המשיך באבא בסיורי המאסטים באופן המאומץ ביותר עד יוני ואז הוא
נכנס להתבודדות .באותו זמן הוא מתואר כמי "שארשת פניו דומה לאדם שהצליח במערכה גדולה .שלווה
גדולה היתה שרויה עליו ,מבט עינו חודר וזוהר ,פניו עירניות ,שערו קצר ומסודר ,עם צמה".
באבא נכנס להתבודדויות רבות וייכנס לעוד רבות ,אולם זאת של יוני  -יולי  ,1949מחמת העבודה
שיש להשלימה ,כונתה על ידיו כ'-התבודדות הגדולה' .זה התקיים במהראזאד ,לא בשום מבנה ,אלא בגופו
של האוטובוס הכחול המפורסם ,בו נערכו כל כך הרבה מסעות מאסטים .שחוק משנים של מסעות ,עמוס
לעייפה ,על גבי כל דרך ,הורדו ממנו הגלגלים ,הוא הושם על חביות נפט וסביבו נבנה מסד של לבנים
מטויחות .ההתבודדות נמשכה ארבעים יום .לעתים באבא צם צום מלא ,באחרים הוא לקח רק נוזלים או
מזון פעם ביום .שמירה קבועה הוצבה מחוץ לאוטובוס תוך דממה מוחלטת ,והובחן שכרגיל היה ישן
באבא שעה או שעה וחצי בכל לילה ,נראה כעת ישן לא יותר מדקות אחדות .על הקטע הראשון של
ההתבודדות הוא אמר מאוחר יותר :אף אחד חוץ מאלוהים ואנוכי יודע מה עבר עלי במשך תשעת הימים
האלה" .אולם כשארבעים הימים הסתיימו הוא קם בשעה היעודה "כדמות מלאת בריאות וקורנת אור".
חיים חדשים עמדו להתחיל ,הוא הודיע לחסידיו .לכל אלו שקיבלו את באבא כאווטאר הטון שלו
נשמע מוזר" :אני אהיה חסר ישע לחלוטין במלוא מובן המילה ביחס לאסון אישי" .לפני שזה התרחש חדל
באבא לקשור את עצמו לשום עניינים חומריים" :כל מה ששייך לי ,כולל אשראמים ,שדות ובתים ,פה
ובכל מקום אחר ,כל הרהיטים ,המכוניות ,יחידות כוח ,בקר ,נכסים ניידים ולמעשה כל מה ששייך לי ,יש
להיפטר ממנו .שום דבר לא יישאר כרכושי ותחת שמי פרט למתחם גבעת מהראבאד שבו כבר בנוי הקבר
המיועד שאריות גופי "....נקבע תאריך סופי של  15באוקטובר שבו כל ההכנות חייבות להסתיים" .אני חפץ
להיות חופשי לחלוטין מכל דבר ומכל אחד .לא תהיה שום פשרה בנוגע לדבר כלשהו .אני נעשיתי מחושל
( ,)ghattקשוח ( ,)naffatוחסר פרוטה .זכרו את המשל "גם אלוהים חושש מזה שאין לו כלום".
שלוש אפשרויות ניתנו למאנדאלי .להצטרף לבאבא ,לשאת בכל הקשיים מבחירתם הם וממש
לקבץ את לחמם עימו מיום ליום; למצוא את פרנסתם בעולם ולהפריש כל מה שאפשר לטובת משפחות
נצרכות ,ולהמשיך לציית לכל ההוראות של באבא; או לעזוב ולפנות לדרכם .כולם הוזהרו שהם חייבים
להיות ישרים לחלוטין כשהם מחווים את דעתם" .אל תהיו מעורפלים .אמרו בדיוק את מה שאתם
חושבים ומה שאתם חשים .אל לכם לומר  -באבא ,רצונך הוא" .בחירה דומה הועמדה בפני הנשים -
המאנדאלי ,בהבדל אחד ,שאם הן חפצות בכך ,הן יכולות להותיר את ההחלטה בידי באבא .אבל במקרה
שהן מחליטות לפרוש הן חייבות לשאת באחריות לפרישה כזאת ,משום שכל איש ואישה חייבים היו
לשאת באחריות לדרך בה פעלו בשבועה לפני האלוהים.
סארוש ,אותו סארוש שכאיש צעיר היה מוצא לעתים קרובות את מצעיו מושלכים על ידי מורהו,
היה כעת איש עסקים עשיר מלבד היותו אחד מהמאנדאלי .הוא מייד הציע לכלכל כל איש ואישה
שיישארו עם באבא .באבא חייך כהסכמה להצעה ,אולם אמר לסארוש שהוא "לא תפס את העניין" לגבי
הוראותיו .ההכנסות ממכירת כל הנכסים אמורים היו להישמר כדי לכלכל את אלו שלא הלכו עם באבא,
אולם עבור אלו שהחליטו להישאר עימו ,אסור היה להכין שום אספקה" .אני ואלו ההולכים עימי עומדים
לסבול .אנו עומדים להתחיל ללא שום הגנה .אנחנו נהיה מחויבים ללכת ולקבץ".
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בטקס חמור סבר ב 18-לאוגוסט ,באבא העניק תפילה ,שנקראה כשהוא מכתיב על לוח האלפבית:
"בחסדו של אלוהים באבא יפסע את הצעד הזה לבטח ,אותו הוא פוסע כדי לוותר על הכול ולצאת לדרך,
באופן שאי אפשר להשיבו ,כך שהחל מיום ה 16-באוקטובר כשהוא יפסע אל החיים החדשים ,לא תהיה
שום אפשרות לשוב בחזרה" .זאת היתה התפילה הראשונה של באבא לעזרת אלוהים אותה שמעו
המאנדאלי במשך עשרים ושמונה שנים ,והם נדהמו כל כך עד שאף אחד לא היה מסוגל לומר 'אמן' .ארוץ'
הציע באחד מראיונותיו הסבר לתפילה 'אנושית' כזאת" :באבא לא רצה תוך כדי החיים החדשים שמלוויו
יראו בו כאיש-אלוהים .עבורם הוא היה רק עוד אחד מהחבורה .כשהוא ירד מהרמה העליונה ביותר לרמה
של אדם מושלם הוא מעורר את חסדי האלוהים כפי שכל אדם רגיל יכול" .42בטקס נוסף שנערך ב31-
לאוגוסט ,בנוכחותם של שלושים ושניים אנשים – רק אלו שנבחרו מקרב  1200אנשים שנשבעו לדבוק
בהוראותיו – באבא עצמו נקט בשבועה חמורה להנהיג את החיים החדשים עד הסוף .פעם נוספת הוא
הזהיר את הנוכחים כי החלטתם תחייב לכל הזמנים ,וכל מי שאיננו מוכן לחיים של צייתנות והקרבה
מוחלטים מוטב עבורו שיישאר מאחור .כל הנוכחים במקום התפזרו כדי להחליט את החלטתם ,ושלוש
שעות מאוחר יותר ,כשכל ההחלטות נמסרו ,התברר כי שישה עשר גברים וארבע נשים היו נחושים בדעתם
להצטרף לבאבא בחיים החדשים.
בינתיים הוראותיו של באבא לסילוק כל הנכסים הוצאו לפועל מילה במילה" .כל חפץ במהראבאד
שלא נעשה בו שימוש אישי על ידי מהר באבא הכרחי היה למוכרו ....סירי נחושת ,מחבתות ,קומקומים,
כלי תה ,סכו"ם ,כלי זכוכית ,שטיחים ,מתנות שניתנו על ידי תלמידים מהמערב או על ידי חסידים
מהמזרח ,נאספו ונארזו למשלוח לבומביי במשאית .אחדים אולי פלטו' ,לא נוכל להשיג עוד קומקום
מהסוג הזה ,או סכינים כאלו' ,ואחרים היסו אותם במילים 'אין זה משנה ,ממילא לא נעשה בהם שימוש'.
מהרה ונשים אחרות נתנו שמלות סארי ותכשיטים יקרי ערך שהיו להן .רהיטים ,מיטות ,ארונות ,הכל הלך
לקופה המרכזית .גם ממהראזאד נשלחו חפצים – המקרר החדש שאליזבת פטרסון שלחה מאמריקה ושתי
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המכוניות דה סוטו שהיא העניקה לבאבא ומכונית קטנה שנארימאן מ .דאדאצ'אנג'י נתן".
ההתרגשות גברה ככל שהיום שנקבע הלך והתקרב ,ולבסוף בשעות המוקדמות של בוקר השישה
עשר באוגוסט ,תחת מטחי העוז של המונסון ,החבורה יצאה לדרך .הם עשו את דרכם ברחבי הודו,
לפעמים ברגל ,לפעמים באוטובוסים וברכבות ,מגיעים השכם בבוקר החמישה עשר בנובמבר לעיר
הקדושה בנארס ,היכן שבית ישן עם גן גדול נלקח עבור החבורה .ערומים מכל נכסיהם ,היה עליהם לכלכל
את עצמם על ידי קיבוץ נדבות ,ולבטוח ,בדומה לתלמידיו של ישוע ,שצרכיהם יסופקו להם .בדומה לאותם
תלמידים ,הם נשלחו בזוגות תחת הוראות מחמירות .אסור היה עליהם לקבל דבר פרט למזון ,והיה עליהם
לדחות כל מתת כסף .ברגע שהם יקבלו מתת ,היה עליהם לשוב מייד; אם הם נדחו היה עליהם ללכת לבית
הסמוך .כששניהם קיבלו 'בהיקשא' (מתן חסד) ,היה עליהם לשוב מייד למרכז .אסור היה עליהם לקבץ
ממכרים או מחנויות .יתר על כן ,כשהם עברו ממקום למקום ,לא ניתן היה לשמור מזון ליום הבא" ,כל
יום יהיה יום חדש עבורנו בחיים החדשים האלו" .בכמה ימים באבא עצמו השתתף במבחן הקשה של
קיבוץ נדבות ,יחף וללא כובע ,לבוש בלבן ,נושא קערת פליז וסל מבד כותנה ,וילקוט בצבע אוקר על ידו
השמאלית.
בנארס הינה עיר של קבצנים .משום שהמאנדאלי אינם מקבצי נדבות רגילים ,אבל נאסר עליהם
להזכיר את שמו של באבא או לתת הסבר כלשהו ,הרי שחייהם לא היו קלים .אדם אחד לבוש היטב נטפל
אל שניים מהמאנדאלי ,כשהוא אומר להם שעליהם לבוש ולהיכלם בגלל שהם מתחזים לקבצנים ,ועליהם
לצאת ולחפש לעצמם עבודה .שניים מהם ,חזקי גוף ,ונראו אפילו חזקים יותר בגלל הבגדים אותם לבשו,
הושמו ללעג" :אתם נראים כמו מתאבקים! – לכו ועבדו לפרנסתכם!" מאידך גיסא ,אישה כפרית ענייה,
שאמרה שאין בביתה שום אוכל ואין לה כלים לבשל באמצעותם ,הפצירה במאנדאלי להמתין ,שאלה כל
מה שיכלה מהשכנים והכינה ירקות ולחם אותם באבא עצמו חילק בין כולם.
 42ראיון עם ארוץ' ג'סוואלה עם עורך העיתון גלווא ,נאושרוואן אנזאר.0973 ,
An interview with Eruch Jessawala by Naosherwan Anzar, 1973. Glow Magazine
 43ראה עיתון  ,Glowחודש פברואר 0973
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באחד בדצמבר עברה החבורה לסארנאת ,כמה קילומטרים צפונה ,שם הם חיו בשתי בקתות
קטנות .כל הבגדים המיותרים וכל מה שנשאר מהחיים הישנים הושלך ,אבל משהו אחר נרכש ,להקת חיות
קטנה – סוס לבן ,גמל ועגלת גמל ,קרון מגורים רתום לשוורים עבור הנשים ,עגלת שוורים ,שני חמורים,
שתי פרות ועגל ,שבעת שהוא התעייף ,מישהו היה חייב לשאתו על כתפיו .כמובן שהיה צורך להאכיל את
כל אלה ,ולפני שעזבו את סארנאת ,כל חברי החבורה פרט לשלושה התבקשו למסור את שעוני היד שלהם
כדי להשיג עוד כסף ,דבר אותו הם עשו מייד.
אחת המשימות הקשות ביותר עבור בני החבורה היתה לשמור על מאור פנים תחת כל הנסיבות
עליהן התעקש באבא" .אני מצפה בחיים החדשים האלה מכם דבר שהוא על-אנושי במובנים מסוימים",
הוא אמר להם" .גם אני שרוי במרק יחד עמכם .להיות שמח בכל הנסיבות זה על-אנושי .לפיכך הבה נעשה
כמיטב יכולתנו לעזור איש לרעהו .אני עוזר לכם ,ואתם עוזרים לי כדי שכל אחד מאיתנו יוכל למלא את
שבועתו .הנקודה החשובה ביותר שתוליך אתכם בבטחה עימי ,היא שאל לכם לשקוע במצבי רוח ...גם אם
לעתים באים מצבי רוח והכעס מתגעש ,לעולם אל תבטאו אותו באופן כלשהו ,בין אם בצורה גלויה או
כמוסה .כל זה הינו משחק הגוף הנפשי 44,והגוף הנפשי ,עם מעט מאמץ מכוון ,יוכל להתאים עצמו לכך".
מאני ,אחותו של באבא ,שהיתה אחת מארבע הנשים שבחבורה ,תיארה באופן חי תמונה זאת:
" ...באותם ימים ,כשהמשמעת והמחסור הגיעו לשיא ,כך גם תחושת החופש והסיפוק הפנימי" .היא
מספרת על "מסעות רגליים שנראו כנמשכים יום יום ללא הפוגה ,ועל לילות אותם העבירו באסם נטוש,
בבית ספר או באורווה ,או שוב( ,בדרך כלל) תחת העצים במטע מנגו ללא כסות מספיקה להתגונן בפני
הקור הצורב והטל הכבד ...בדרך כלל באבא פסע בראש עם ארוץ' ,אנחנו הנשים מעט מאחוריהם ,ושאר
החבורה מתנהלת מאחור .באבא לא נראה מעולם כממהר ,הוא רק נראה כמהלך בריחוף בצעד נמרץ
ואצילי ,בה בשעה שעלינו היה למהר .וככול שהקילומטרים נמוגו מאחורינו ,קילומטרים של נופי ארץ
יפהפיים ,הרי שאנחנו בני הלוויה המועטים היינו מגלים שבאופן טבעי מחשבותינו סבבו אודות מזון ולא
על יפי הטבע"...
ארוץ' ,בראיון הקודם בו הוא מצוטט ,נותן את התמונה כמו שהאנשים ראו אותה" :לא היה לנו
שום מחסה מעל ראשינו ,מנות המזון בלתי מספקות ,צעדנו בגשם ,תחת השמש הקופחת חשופים למזג
האוויר .יתר על כן ,היתה מוטלת עלינו החובה המוסרית לדאוג לנשים ושוב חששנו שבאבא ישלח אותנו
חזרה אם נגלה טיפת רגשנות או שנפר את הוראותיו .אכן זה יהיה בלתי נתפס עבור אלה שלא עברו את
החיים החדשים ,לתפוס את הסבל העצום שהיה על כל אחד לעבור ,אולם סבל זה הופחת במידה רבה
מחמת נוכחותו האצילה של באבא ...תוך כדי החיים החדשים היינו פונים אל באבא כאחינו הבכור וזהותו
של באבא לא נחשפה לעולם בפני איש .הוא מילא את התפקיד של האח הבכור בדיוק נמרץ .הוא היה
המדריך שלנו ,ידידנו ומעל לכל חברנו .תוך כדי החברות הזאת ,אהבנו זה את זה ,עזרנו איש לרעהו,
למרות העובדה שלכל אחד מאיתנו היה מזג שונה .באבא צרף אותנו יחדיו להיות למיקשה אחת; נקיים
מאנוכיות".
דבקות עזה באלוהים נוצרה בקרב החבורה הקטנה מחמת תחושת הנוכחות הקבועה של באבא
בקרבם ,יחד עם היותו רע אוהב" .בני הלוויה הוותיקים – גוסטאדג'י ,פאטיל וָאנא  ,45104לא נסעו אף פעם
אלא הלכו ברגל את כל הדרך .אנא כונה בשם  104משום שפעם הוא היה חולה בביתו וכל העת אמר לכולם
שחומו עומד על  ,104אז באבא נתן לו כינוי זה ....כל היום הוא צעד יחד עם כולם ובלילה הוא היה יושב
מחוץ לאוהלו של באבא כדי לעמוד על המשמר .הוא נח מעט בערבים ,אולם זאת לא נחשבה למנוחה של
46
ממש .הוא אמר שלשבת ולשמור ולשנן את שמו של באבא לעצמו היווה מנוחה מספקת".

 44גוף נפשי – mind, manas
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החיים החדשים החמורים האלה נמשכו לכל אורך שנת  .1950לפעמים כללי קיבוץ המזון הוקלו
או הושעו לזמן קצר ומידה מסוימת של נוחיות צנועה התאפשרה; לעתים הם אפילו הוחמרו .כמה מבני
הלוויה עזבו את באבא לזמן מה כדי לשוב לבתיהם או כדי לעבוד .מרחקים עצומים נחצו – כ5600-
קילומטרים בין התאריכים  21לאוקטובר ,עד שישה לדצמבר  ,1950ברגל וברכבת – כשהם מבקרים
מאסטים ואנשים קדושים רבים .באבא הסביר שקשרים אלו היו שונים מאלו שנעשו בתקופת 'החיים
הישנים' משום שלא היה צורך לעשות עבודה מיוחדת עימם .הוא נפגש עם המאסטים כדי לקבל את
הדארשאן 47שלהם ,דבר שהיה לו משמעות רבה בעבורו ,אולם הוא לא הסביר מהי ,ורק אמר "שאין לזה
שום קשר עם רוחניות" .מפעם לפעם נערך מסע התרמה בין החסידים שבהודו ובחוץ לארץ וסכומי כסף
נאים נאספו .בדרך כלל כספים אלו חולקו בין העניים ,לאלה הסובלים מרעב ולאלה ששיטפונות החריבו
את חייהם .אולם ,פעם אחת ,בחפשו אחר עניים ,שמע באבא אודות אדם שירש כמה מיליוני רופיות ,ביזבז
את הכול ,וכעת חי עם אשתו בביקתה ,חולה ושבור .באבא חיפש ומצא אותו ,רחץ את רגליו ונתן לו 300
רופיות ( 16.2לירות שטרלינג) .האיש היה כל כך המום ,עד שהוא התמוטט ובאבא ישב לידו עד שהוא שב
להכרתו.
אם ננסה להסביר את שאין לו הסבר ,אפשר לומר כי החיים החדשים היוו הפגנה חיה של האמת
כי כל רכושנו מהווה קשר ,קשר עם העולם השיטחי ומחסום בינינו לבין הממשות האלוהית .כדי 'למצוא
את האוצר שבשמים' אנחנו חייבים תחילה 'למכור את כל אשר לנו ולהעניק את זה לעניים' .המסקנה
הנובעת מכך זה שאלוהים תומך תמיד באלו ששמו את מבטחם בו באופן מוחלט .יש לזכור שאותן שנים
היו אחרי המלחמה העולמית שבאירופה ובאסיה עם התוצאות של חלוקת הודו ורעב ,כשמיליוני אנשים
נעקרו מבתיהם והפכו 'לחסרי אונים ולחסרי תקווה' ונאלצו לסמוך את מחייתם על מתן חסדים .ברוב
חלקי אסיה נראה היה שאנשים נאלצו לקבץ את מזונם היומי; באירופה היו מחנות פליטים שנסמכו על
עזרה מארצות חוץ ,בעיקר מארצות הברית לפי תוכנית מרשל ,ומהאומות המאוחדות באמצעות אירגון
זמני שנקרא יו.נ.ר.ר.אי 48.בדרך המיסתורית בה הוא פעל ,באבא העמיס על הכתפיים שלו ועל המאנדאלי
שלו את המצב של האנשים האבודים והאומללים בעולם .כחלק מהחיים החדשים ,באבא הניח בצד את
התנאי שלו כאלוהים כדי להיות אדם בקרב בני האדם' ,בן האדם' ,בן לוויתם של בני האדם .הוא סירב
לאפשר למישהו להשתחוות בפניו או להפגין כלפיו גינוני כבוד כלשהם .הוא עצמו השתחווה לצנועים
ביותר ,רחץ את רגליהם ונתן להם מתת חסד ממה שהיה ברשותו ,כעדות לאחוות כל בני האדם ,ובעניוות
בפני הרוח האלוהית השוכנת בכל יישות חיה ,עד כמה שהיא לא תהיה שפלה ועד כמה שאנחנו נתעלם
מנוכחותה.
אולם לא רק נכסים חומריים כובלים .אנו כבולים על ידי תשוקותינו ושאיפותינו; אפילו תקוותינו
ומטרותינו הרוחניות משעבדות .בחיים החדשים הכרחי היה לוותר על הכל – 'אין שום רווח רוחני' הקפיד
באבא בכל החלופות שהושמו בפני המאנדאלי .חוסר אונים וחוסר תקווה חייבים היו להיות חד משמעיים
ושלמים – אפילו התקווה להיות חי מחר או לראות את באבא שוב חייבת היתה להינטש" .אני אראה מי
מוכן למות ללא שום סיבה בהצטרפו אלי" .והוא אמר לנשים המאנדאלי שעליהן לנטוש כל תקווה באמת
ובתמים לראותו שוב ביום מין הימים .כל הצרות נובעות מתקווה :היכן שלא קיימת תקווה אין שום
מקום למפח נפש" .להיות עם באבא ולדבוק בו" ,אומר ארוץ'" ,משמעותו וויתור ,הכולל גם וויתור על
הוויתור .עצם הרעיון של וויתור היה חייב להינטש ...כל מה שעניין אותנו היה ללכת אחרי באבא להיכן
שהוא הוביל אותנו ולציית לכל ציווי שלו".
בחודש פברואר  ,1951כשנראה היה שמסעותיו הסתיימו באותו זמן ,באבא פרש שוב לבדידות
מלווה בצום .באמצע השנה הוא כינס את תלמידיו וחסידיו יחדיו ,כולל את אלו שמהחיים הישנים ,והכריז
כי הוחלט על צעד נוסף .זה לא נועד לסגת "מחוסר האונים וחוסר התקווה" ,אלא צעד נוסף מעבר לכך,
להכחדה נפשית מוחלטת ,ובאבא עלול ,הוא אמר "כי במהלך הטבעי של הדברים לעמוד גם בפני הכחדה
גופנית ,מבלי שאני אבקש זאת ממש ...כל מי שחפץ לעבור את תהליך המיתה הזה עימי יכול להצטרף אלי;
 47מתן כבוד לאדם מקודש .להניח את המצח על כפות הרגליים של האדם המקודש.
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אולם אני חפץ שעל כל אחד מכם להבין לגמרי את עוצמת ההכנה הנפשית הנדרשת כדי לעמוד בהחלטה
כזאת ....אם תבחרו להתלוות אלי רק מחמת דחף רגשי ,הרי שזה יתגלה כהרסני ....אני לא אשא בשום
אחריות וייתכן ולא יהיה לי איכפת כלל מאלה המתלווים אלי".
למרות האזהרות החמורות הללו ,עשרים ואחד גברים התנדבו ללכת עם באבא אל הכחדת הגוף
הנפשי אותה הוא כינה מאנונאש 49ומהם הוא בחר בשמונה למחשבה נוספת לפני שהוחלט לבסוף על
חמישה .כל חסידיו של באבא בכל רחבי העולם התבקשו להשתתף במשימה נוספת זו ,תחילה עם יום של
דממה מוחלטת בעשרה ביולי ,יום השנה בו החל באבא את שתיקתו ,ולאחר מכן מסוף דצמבר עד אמצע
פברואר  ,1952באמצעות שינון שם האלוהים כפי שזה מוזכר בדתותיהם עם דבקות מכל הלב למשך
מחצית השעה ליום.
ביום האחרון של שנת  ,1951הכתיב באבא הודעה הכוללת את הדברים האלה:
לנסות ולהבין אותי עם השכל ,דבר שהשכל לעולם איננו יכול לעשות ,הינו חסר טעם; ולנסות
לבטא באמצעות צלילי השפה ובצורות של מילים את המצב העילאי של הנשמה ,הינו עוד יותר
חסר טעם .כל מה שאפשר לומר ,ושכבר נאמר ושיאמר ,באמצעות אלו החיים וחווים את המצב
הזה ,הוא שכאשר האני המסולף אובד ,האני האלוהי האמיתי נמצא; ומיתה זו של עצמיותנו –
המוות האמיתי המסיים את כל המיתות – הינו הדרך היחידה לחיים בלתי פוסקים .משמעות
הדבר שהנפש על כל תשוקותיה ,תאוותיה וכמיהותיה ,מוכחדת כליל באש האהבה האלוהית ,ואז
מופיע האני האלוהי האינסופי והניצחי שאי אפשר להכחידו ,ושאי אפשר לחלקו .זהו מאנונאש,
הכחדת האני המסולף ,המוגבל ,האומלל ,הנבער וההרסני ,כדי שיומר על ידי האני האמיתי,
הבעלים הנצחי של ידע אינסופי ,אהבה ,עוצמה ,שלום ,אושר עליון והוד ...כולנו מצויים
באוקיאנוס זה שאין לו חופים של ידע אינסופי ,אולם עדיין נבערים לגבי זה עד אשר גוף הנפש –
שהוא הינו מקור כל הבערות – נעלם לנצח בעת שהבערות חדלה להתקיים כאשר הגוף הנפשי חדל
מלהתקיים.
לגבי רבים מאיתנו זאת עשויה להראות כהצהרה מהממת .לא הבערות אלא הידע ,שהוא ,לדעתנו
חדל להתקיים כאשר הגוף הנפשי חדל מלהתקיים .הגוף הנפשי לגבינו ,הינו המקור לכל ההתקדמות
וההתפתחות .אנו מעריצים אדם בעל אינטליגנציה גבוהה ,ויכולים להיות רק מעט מעשים ראויים
להוקרה ,כפי שאנו מאמינים ,מאשר עבור איש או אישה לפתח את מוחו באמצעות לימוד ,או עבור ילדיהם
באמצעות חינוך .ואכן באבא עצמו הדגיש פעמים רבות את החשיבות של מאמץ שכלי ויישומיו .לפיכך איך
זה ייתכן לומר שהגוף הנפשי הוא מקור הבערות ושעליו להיכחד?
הגוף הנפשי הינו אויב של הממשות המוחלטת משום שבאמצעות התהליכים הנפשיים כל תמונת
חיינו ומקומנו בה נבנית על הערכה מוטעית ,שכל בני האדם מופרדים מחבריהם .משום שכל איש ואישה –
מחמת פעילות הגוף הנפשי והרשמים שאותו הוא אוצר בקרבו – החיים נהפכים ל'-אני שונה מכולם ומכל
דבר' ,ושעד מהרה הכל הופך 'לאני מול כולם וכל דבר' .הגוף הנפשי הוא זה שמפצל את בני האדם
למעמדות ,כתות שבטים ומדינות באמצעות רשת הדעות הקדומות ,מנהגים ,איסורים וחוקים המשמרים
מחלוקות ומנציחים את הנבדלות – מחלוקות ונבדלויות אותן אנו רואים כמהווים 'דרך הטבע' ,אולם
למעשה זה רחוק כל כך מלהיות כך שיש ללמד את הילדים ,משום שילדים מקבלים באופן טבעי את כל
שאר הילדים מבלי להתחשב בצבע ,לאום או דת.
זהו הגוף הנפשי האחראי לחוסר האמון והעוינות שבין גזע אחד למשנהו ובין דת אחת למשניה,
וגורם בדרך המסע הארוך אל אלוהים לשכוח את המטרה ולהתחיל להתקוטט בינינו – ואפילו עד לחילול
הקודש המוחלט ,כשאנו טוענים שאנו נלחמים זה בזה בשם האלוהים.
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זהו הגוף הנפשי הדוחף אותנו לצבור נכסים ורכוש מעבר לצרכינו ,ואפילו מעבר ליכולתנו
להשתמש בזה באופן נאות .הגוף הנפשי הינו מקור ההתחרות והעימות שבין בני אדם ,קבוצות ,ארגונים
ועמים .במאמץ להצליח ללא רחמים כדי להשיג עוד ועוד ,הוא מוליד התעסקות עצמית וקהות לב כלפי
האחרים; ובאלה שבהם הוא נכשל זה מחולל טינה ,שינאה ואלימות.
במישור הלאומי הגוף הנפשי הוא שממשיך להמציא ,להשיג ולאסוף כלי נשק לשם 'הגנה' ,אולם,
מחמת האיום שהם מייצרים כלפי מדינות שכנות ,כופים אותן לעשות אותו דבר ,והתוצאה היא מאבק
בלתי פוסק ההולך ומתייקר כדי להיות 'צעד אחד קדימה' .באופן זה ,המשאבים ,שאמורים היו להאכיל
את הרעבים בעולם ולהעניק מחסה לחסרי הבית ,מתבזבזים על אספקת אמצעי הרס ,ששליטי כל מדינה
נשבעים שאין להם שום כוונה לעשות בהם שימוש ,אולם עדיין ממשיכים לפתח ולאגור.
בהיותו מותנה לראות את החיים במושגים של שניות ונבדלות – כמו שעיני הציפור הממוקמות
משני צידי ראשה מספקים לה תמיד שני מוקדי ראייה נפרדים – הגוף הנפשי איננו יכול להכיר בשום
השקפה פרט לעצמו .בהעמידו את עצמו כשופט הבלבדי של המציאות ,הוא מתאר כל דבר אותו הוא איננו
יכול להוכיח באמצעות שיטת המבחן שלו כבלתי מציאותי ,ואיננו מאפשר לשום דבר שאי אפשר למודדו
ולשקול אותו ,באופן מבוקר שוב ושוב ,כבעל ממשות 'אמיתית' .והמאמץ הזה עצמו לטעון לסמכות
מוחלטת הוא זה שעושה את הגוף הנפשי ,במילותיו של באבא' ,למקור הבערות' ,משום שמזווית הראיה
של הרוח ,אותם גורמים שאפשר לשקול ולמדוד אותם הינם בדיוק אלה שחשיבותם היא הפחותה ביותר,
וכך ,במילותיו של הקדוש הנוצרי הגדול תומס אקווינס" :הידע המצומצם ביותר אותו אפשר להשיג
אודות הדברים הנעלים ביותר הינו זה הנחשק יותר מאשר הידע הבטוח יותר אודות דברים פחותי ערך".
יתר על כן ,האמת הרוחנית הבסיסית הנישאת בפי כל דת גדולה ,הינה זאת שטבעו של הגוף הנפשי
הנאחז בשניות איננו יכול לקבל ,ולכן חייב להתנגד .זוהי אותה אחדות כל החיים עליה מתעקש כל העת
באבא .למרות שאנו נראים כישויות נבדלות לגמרי ,הרי שאנו מהווים אחדות אחת נצחית שאי אפשר
לפצלה; וכל צורת חיים עד לסלעים ולאבנים ,והגאזים מהם נוצר בתחילה החומר המוצק ,מהווה צורה של
רוח המקושרת באופן שלא ניתן להתירה עם כל צורה אחרת.
"הממשות האלוהית" ,אמר באבא" ,עומדת מעבר לשכל האנושי ,משום שהיא מעבר ליכולת
השכלית .הבנה לא יכולה לעזור משום שאלוהים עומד מעבר להבנה .ברגע שאתם מנסים להבין את
אלוהים אתם 'מאבדים את ההבנה' אודותיו; אתם מאבדים אותו כשאתם מנסים להבין אותו .השכל חייב
להסתלק לפני שהידע יפציע ....רק מאנונאש (הכחדת הגוף הנפשי) תביא את האדם אל הממשות האלוהית.
הדרך להכחדת הגוף הנפשי קיימת .הדרך הינה אהבה .התבוננו נא באהבה אנושית רגילה :כשאיש או
אישה שקועים באהבה עמוקה בבן או בבת הזוג ,שום דבר לא חוצץ ביניהם .הם אובדים לחלוטין
באהבתם זה את זו .לא תמצא הערצה ולא חיפוש אחר פגמים .קיימת שיכחה מוחלטת גם של החלפת
מחשבות .הגוף הנפשי יוצא מכלל שימוש לזמן מה :משום שבאהבה אנושית עזה כל כך הגוף הנפשי איננו
מופעל .....אם אהבה אנושית יכולה להרחיק לכת כל כך ,מה אפשר יהיה לומר על מרומי האהבה
האלוהית?
מאנונאש ,הכחדת הגוף הנפשי באמצעות האהבה ,היוותה את שיא החיים החדשים .והחיים
החדשים ,בהם כולם מהווים בני לוויה ,אוהבים ומשרתים זה את זה ,ונסמכים על המזון והמחסה
היומיים על אלוהים ונדבות לבם של אחיהם בני האדם ,העניקה ,כנראה ,ניצוץ לעידן החדש אותו חזה
באבא ,הצפוי לבוא אחרי הנוכחי .זהו עידן שבו האינטואיציה תבוא במקום השכל; האהבה תתגבר על
הפחד והחמדנות; השתתפות באה במקום תחרות והגשמה עצמית; וכל בני האדם – בין אם
אינדיבידואלים או מדינות – סומכים באמונה על הנדיבות והאהבה של האחר.
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ומה עשו בעלי החיים שהתלוו אל באבא והמאנדאלי בחיים החדשים? הגמל ,השוורים והפרות,
העגל אותו היו חייבים לשאת תמיד ,הסוס הלבן? ייתכן והם ייצגו את בעלי החיים הברואים ,החייבים,
מאחר והיקום מקושר עם הרוח ,להשתתף ולהתענג מהעלאת הסביבה הרוחנית המבושרת על ידי החיים
החדשים ,כפי שהם לומדו ובאו לידי ביטוי על ידי מהר באבא .כמו שגם חייב כדור הארץ כולו ,המנוצל,
נאנס ,נשחק ומזוהם.
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פרק אחד עשר
"האסון האישי הגדול"
האווטאר הינו אלוהים ואדם גם יחד .הנשיקה שניתנה לבאבא בהיותו נער על ידי באבאג'אן גרמה
לו להיות מודע לאלוהיותו ,בהיותו בגיל שבו ,כפי שהוא אמר ...." ,לא היה לי מושג משום דבר .רוחניות
לא עניינה אותי כלל  ....משחקים עניינו אותי יותר" .כבר מעת החלמתו ,אחרי התקופה הארוכה והקשה
שבאה לאחר שהתוודע לתפקיד שנאצל עליו ,חי באבא בפן האלוהי של עצמו בביטחון ובסמכות בלתי
מעורערת ושאיננה שנויה במחלוקת .ואז ,בתקופה של החיים החדשים ,באבא החל להתנהג כבן אנוש רגיל
באופן מודע ויזום ,ואנושיות בשיא "חוסר האונים וחוסר התקווה" שלה .הוא הפשיט עצמו מכול רכוש.
הוא איפשר ,וכמעט דחק את אלו הסובבים אותו לעזוב אותו אם הם חפצים בכך; רק אלו שהיו מוכנים
להתמודד עם כל קושי ואפילו עם המוות ,הורשו להישאר ,והמספר של אלו הלך והתקצץ עד שנשארו
לבסוף לא יותר מארבעה או חמישה .הוא שם הצידה בפני מלוויו את מעמדו המיוחד" .אני אחיה
בקרבכם" ,הוא אמר" ,כמו אחד מאחיכם"; וכשבמהלך נדודיהם כמה מבקרים שידעו על באבא באו
וביקשו את ברכתו ,הוא פנה ואמר" ,אני אשמח לקבל את ברכתכם" .שוב ושוב הוא הטעים כי החיים
החדשים אינם מעין מבחן" :אני מבקש מכולכם להבין אחת ולתמיד שאני רציני לגמרי אודות החיים
החדשים האלה  ....לפיכך אין כאן שאלה של מבחנים או ניסיונות .מה נותר עוד למבחנים או ניסיונות
אחרי כל השנים האלו שהייתם עימדי?"
מאותו יום ,בחודש אוגוסט  ,1949כשהוא הדהים את המאנדאלי בתפילתו אל אלוהים לעזרה,
באבא שב על תפילות כאלו בציבור ,כשהוא משתמש במונחים אנושיים לגמרי" .אני מבקש מאלוהים
הרחום והרחמן לסלוח לי ולחברי עבור כל השגגות ועל כל שגיאה שנעשתה בין אם במודע או שלא במודע,
ביחיד או כולם או שזה נעשה כלפי מישהו אחר  ....וכמו כן על כל תאווה ,חמדנות או כל מחשבות
והשתוקקויות מהחיים הישנים  ,"....והוא סיים במילים האלו" :אני מוחל לכם בני לוויתי ואני מבקש
מכולכם לסלוח לי ואני מבקש מאלוהים לסלוח לכולנו ,לא כמעין טקס סתמי אלא כמחילה הבאה בלבב
שלם" .כלפי המאנדאלי הטעים באבא שלא הוא ולא הם צריכים לצפות לאיזו תועלת רוחנית מחמת
ההצמדות לדרך החתחתים בה הם בחרו .בשיגרת היומיום הוא עבד בדיוק כמו האחרים ,לא רק
שהשתתף בקיבוץ המזון ,מה שהפך את כולם לחסרי ישע ממש ,אלא גם ניקה ,סחב משאות ,שטף כלים
ועזר במטבח.
בכל דרך שהיא ,קיבל עליו באבא את הקיום האנושי כפשוטו ודחק בבני לוויתו לאפשר לו זאת.
מילות השיר שהוא ביקש מאחד מבני הלוויה ,דר' עבדול גאני מונסיף ,לדקלם בערב לפני שהם החלו לקבץ
היו כאלה:
החיים הישנים חלפו להם בדרכים שונות;
גם היום חלף לו איכשהו;
לעזאזל עם המחר! למי זה איכפת?
במשך ארבעת החודשים של מאנונאש שהיוו את שיאם של החיים החדשים ,הכתיב באבא הצהרה
המסכמת את מה שהשיג; האלוהיות והאנושיות התמזגו כעת לחלוטין.
"בארבעת החודשים האלה ,על פי סטנדרטים אנושיים רגילים ,ועל ידי דרכים ואמצעים הידועים
לי ,ניסיתי כמיטב יכולתי כדי להשיג את המאנונאש ,ואני יכול לומר באמת ובתמים שאני שבע רצון עם
העבודה שנעשתה .שביעות רצון זו נובעת מהתחושה שיש לי שהשגתי מחדש את החיים הישנים של היותי
מהר באבא .השגתי את הידע ,העוצמה והגדלות שהיו לי בחיים הישנים ,ושימרתי את הבערות החולשה
והעניוות של החיים החדשים .איחוד זה של מצבי החיים הישנים והחדשים חוללו חיים שהינם ישנים
וחדשים באופן נצחי.
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משמעות החיים בעבורי הינם:
 .1חיים חסרי התחייבויות.
 .2חיים כמורה הנותן פקודות; ושל משרת בעניוות מלאה.
 .3תחושה של שיכנוע מוחלט שאנחנו כולנו אחדות אחת לנצח ,בלתי מחולקת ונצחיים במהותינו;
ויחד עם זאת תחושה של נבדלות מהעצמיות האלוהית הקיימת בכל דבר ,מחמת בערות.
 .4חיים כאלוהים במהות ,ושל אדם במעשה.
 .5חיים של עוצמה הנולדת מידע אלוהי אודות אחדות-הכול; ושל חולשה הנובעת מתשוקות
משעבדות...
בין היום האחרון של שנת  ,1951בה הוכתבה ההצהרה שלעיל ,ושישה עשר בפברואר  ,1951שהה
באבא בבדידות .אחרי ההתבודדות הזאת החל פן אחר של חיי באבא ועבודתו; זה נחלק לשלוש תקופות,
שבכל אחת מהן הושם דגש על החופש ,ולכל אחת נקבעו תאריכים .תאריכים אלו הוכחו כבעלי משמעות
עמוקה ,במיוחד לאור האזהרות שהוא נתן לאחרונה אודות סכנה חמורה שניצבה בפניו.
בעבר ,בראש השנה החדשה ,ב ,1949-לפני שהחל "בהתבודדות הגדולה שלו" שיגר באבא חוזר
ממהראזאד לכל חסידיו והדבקים בו הנושא אזהרה "על סכנה אישית גדולה" לעצמו .בחודש אוגוסט
באותה שנה ,כשההכנות לחיים החדשים היו בעיצומם ,אמר באבא למאנדאלי כי זמן מה לאחר האחד
באוקטובר" ,אני אהיה חסר אונים לחלוטין במלוא מובן המילה ביחס לאסון אישי גדול" .ושוב ,ב 28-ביוני
 ,1951מעט לפני שהחלו ארבעת החודשים של תקופת המאנונאש ,הורה באבא להקריא הודעה בנוכחותם
של תלמידים וחסידים רבים .כאן הוא דיבר על ההכחדה המנטאלית הצפויה שלו ,והוסיף שהוא " ....עלול
לעמוד גם בפני הכחדה פיזית ,מבלי שאבקש זאת ממש".
שלוש התקופות החדשות עליהן הוכרז כעת היו "החיים החופשיים המסובכים"; "החיים
החופשיים המלאים"; ו"החיים החדשים מלאי האש" .הראשונה מביניהן אמורה היתה להתמשך מ21-
למרץ עד ל 10-ליולי – זאת אומרת מתחילת שיוויון היום והלילה האביבי בעת שהימים והלילות אורכם
שווה בכל העולם ,עד ליום השנה של אותו יום בו הוא החל בשתיקתו .אולם עבור באבא ,עם הרקע הפרסי
שלו ,ל 21-למרץ היתה משמעות נוספת ,בהיותו תחילת השנה האיראנית ,הפסטיבל העתיק ביותר של פרס,
שהחל לפני כמה אלפי שנה ונחגג בכל בית בשמחה גדולה.
במהלך התקופה הזאת אמר באבא" ,על הכבלים לשלוט על החופש" .מה היתה משמעות הדבר
הזה? 'כבלים' הינם בעלי משמעות מיוחדת עבור חסידיו של באבא .כבלים הינם הרשומעו"ת 50,היצמדויות
הנובעות מכל מה שאנו מתנסים כמושך או דוחה בחיים הארציים .כל הרעיונות שלנו ,שאיפותינו,
תקוותינו ,פחדינו ,יחסינו ,מהווים כולם יחדיו את גוף התשוקות ,הבא לידי ביטוי במהלכי החיים הבאים
כנטיותינו הכפייתיות ,המשפיעות עלינו ללא משים מלידה ועד מיתה .השפעת הרשומעו"ת ,אומר באבא,
נמשכות לאורך מהלכי חיים רבים עד שהן נחלשות במרוצת הזמן 51ומשתנות עם השינויים שבלב ,או עד
אשר ,אם כך התמזל מזלנו ,הן מוסרות ונמחות בעזרתו של מורה מושלם.
האם משמעות מילותיו של באבא שבין מרץ ויולי גורלות מהעבר יבואו לידי ביטוי כך שהן עלולות
"למשול" בחופש בזמן הנוכחי? ומאחר ובאבא הינו מורה מושלם ומזמן שיחרר עצמו מהרשומעו"ת שלו,
האם הדבר עשוי לרמז שבמשך החודשים האלו הוא יתנדב לזהות את עצמו עם הצד האנושי שלו ולעבור
ייסורים גופניים ,על מנת להקל את המשא על גב האנושות מכבלי העבר שלה?

 50רשומ"ע :רשמי עבר מוטבעים Sanskaras .הרשמים הנחקקים בתת המודע וכופים על האדם את התנהגותו ואת היוולדויותיו
החוזרות.
" 51אם השוטה יתמיד בטיפשותו הוא עשוי להיהפך לחכם" .וויליאם בלייק ()0757-0827
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מה 11-ביולי עד  14בנובמבר" ,חופש ימשול בכבלים" ,במה שבאבא כינה "חיים חופשיים
מלאים" ,תקופה שהיתה כנראה הזדהות עם הפן האלוהי של עצמו .אזי ב 15-בנובמבר "החיים החופשיים
מלאי אש" היו אמורים להתחיל ובהם שני הצדדים האלו יתמזגו לאחד .לכך נתן באבא את ההסבר הבא:
"משמעות הכחדת החופש והכבלים (שהם המאפיינים של החיים החופשיים מלאי האש) הינה שיש
ערוב מלא של המצב האלוהי והמצב האנושי ,כך שהאדם איננו חי בעימות עם חבריו ,ולא יכול
להיות שום מצב שבו אחד מסיג את גבולו של האחר.
ביסודו החופש הרוחני מהווה מצב חיובי של התענגות מודעת אודות הרוחניות .אין היא צריכה
לקיים את עצמה באמצעות התגברות על כבלים ,משום שאין אלה כבלי הנשמה ביסודם ,אלא
כבלים זמניים על הגוף הפיזי והגוף הנפשי ,שבשום אופן אינם יכולים לקפח את האושר העליון,
העוצמה או ההבנה האלוהיים של אלוהיות מודעת ....לאחר הכחדת הגוף הנפשי המוגבל ,התודעה
האינסופית של הנשמה ,על הידע העוצמה והאושר העליון שלה ,עומדת בלתי מושפעת מכל חולשה
או מחלה שהגוף עלול להיכנע לו כתוצאה מחוקים טבעיים ....
בד בבד עם הפעילויות האחרות של החיים החופשיים מלאי האש ,יהיה מאפיין קבוע אחד של
אותם חיים ,להיכן שזה ייקח אותי .כעת אשתחווה בפני הקדושים אותם אני מעריץ ,בפני
המאסטים אותם אני מוקיר ,ובפני העניים להם אני מסור בכל לבבי .אין דבר המשמח אותי יותר
מאשר להשתחוות לאלוהים השוכן בדמויות אלו".
נראה כי משפטים אחרונים אלו מציינים כי החיים החופשיים מלאי האש יהיו כרוכים במסעות
ובהרבה התקשרויות ,והיתה לכך משמעות כי באבא שלח כבר את ארוץ' ופנדו ()Aspandiar K. Irani
לבקר במקומות בהודו ובפקיסטאן כדי לעשות הכנות.
ה 21-במרץ ,1952 ,היה התאריך שנקבע לתחילת החיים החופשיים המסובכים שבהם "הכבלים
שלטו בחופש" ובאפריל יצא באבא לארצות הברית" .עבודתי בארצות הברית תתבצע על ידי נשים" ,הוא
הצהיר ,ובאותו האופן שבו שלח שני אנשים ברחבי הודו כדי להכין את החיים החופשיים מלאי האש,
הרבה לפני כן הוא שלח שתי נשים עם משימה מיוחדת לאמריקה .אלה היו אליזבת פאטרסון ,אשת
עסקים אמריקנית מצליחה ,והנסיכה נורינה מצ'אבלי ,אשתו של דיפלומט גרוזיני ,שהתפרסמה כששיחקה
את מדונה בהפקה של מקס רינהרדט "הנס" 52.במשך השנים האחרונות ,על פי הוראותיו של באבא ,הן
יסדו את המרכז הרוחני של מהר במקום המכונה מירטל ביץ' 2000 ,דונמים אדמה במקום יפהפה על החוף
האטלנטי של דרום קרולינה 53.זה כעת הושלם ובאבא ,שהגיע מניו יורק עם חמישה תלמידים וארבע
תלמידות ב 20-באפריל ,הגיע לכאן עם חבורתו לאחר ליל מנוחה יחיד .יחד איתם היו שתי תלמידות
54
מהמערב ,קיטי דייוי וראנו גיילי ,ודליה דה לאון שהצטרפה אליהם מאנגליה.
לאחר שהייה של חודש במרכז החדש ,שלח באבא כמה מהמאנדאלי להקדים ולהיות במהר
מאונט 55,אחוזה קטנה הצופה על החוף המערבי שבקליפורניה היכן שהחבורה אמורה היתה לשהות זמן
מה .הוא עצמו והאחרים היו אמורים לבוא אחריהם בשתי מכוניות .לפני שיצאו לדרך ,באבא פנה אל
אליזבת שישבה בכיסא הנהג ושאל אותה אם הפוליסה של תעודת הביטוח מצויה עימה .כששמע שזה
נמצא בביתה ,הוא אמר לה לעצור שם ולקח את זה .יחד עימם היו עוד שלוש נשים מאנדאלי שבחרו לדבוק
בבאבא בחיים החדשים (שבהם הוא אמור היה לראות "מי מוכן למות עבורי ללא סיבה בהצטרפותו אלי")
Princess Norina Matchabelli, played the madonna in Max Reinhard’s 52
production, The Miracle
Meher Center, Myrtle Beach, South Carolina 53
Kitty Davy, Rano Gayley, Delia de leon 54
Ojai, California 55
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 מהרה ,אחותו של באבא מאני ובת דודתה של מהרה ,מהרּו ר .איראני 56.הרביעית ,דר' גוהר ר .איראניהיתה במכונית הסטיישן אותה נהג סארוש ,יחד עם קיטי דייוי ,דליה דה לאון וראנו גיילי .שלושה לילות
הם בילו בתחנות שונות בדרך הארוכה מערבה ,ובבוקר ה 24-למאי קיטי דייוי מדווחת" :קמנו מוקדם
כרגיל .בערך בחמש בבוקר הקבוצה חכתה בחזית המוטל לסימן מבאבא להיכנס אל המכוניות .אולם
בבוקר זה באבא התמהמה לצאת .הוא יצא מחדרו וניצב דומם כמה דקות על המדרגות ,מכונס בעצמו,
עצוב ושליו בצורה בלתי רגילה .שום שאלות של הרגע האחרון ,שום חיפזון לצאת .אליזבת ישבה ליד ההגה
וחיכתה לסימן ממנו .עשר דקות חלפו לפני שבאבא פסע אל מכוניתו ,מלווה בנשים .אנחנו נכנסו למכונית
של סארוש כמקודם .לאחר מרחק קצר ,עצרה מכוניתו של באבא ובאבא ירד ממנה ופסע הלוך ושוב בצד
הימני של הדרך .גם אנחנו יצאנו החוצה ונעמדנו ליד המכונית .זה התרחש פעמיים."....
אליזבת פאטרסון ממשיכה את הדיווח" :ירד גשם בלילה הקודם וכביש מספר  64היה חלקלק
ושמנוני .צדי הכביש לא היו רחבים והיו מלאי מהמורות מכל צד .לאחר שעברנו מעל הפיסגה של גבעה
קטנה ,הגיעה מולנו מכונית שנסעה בצד השמאלי של הכביש ,כשהיא נעה במהירות גבוהה .התחלתי
להאט .המכונית המשיכה הישר אלינו מבלי להאט בצד שמאל של הכביש .הנחתי שהוא יסטה הצידה בכל
רגע  ...ברגע האחרון הוא הבחין בנו והפעיל את הבלמים ,כשהוא מסתחרר הצידה וחוסם את כל הדרך.
הוא התנגש עם הפגוש שלי שגרם לו להסתחרר עוד יותר." .....
באבא שישב מלפנים ,הועף החוצה מעוצמת המכה .ידו ורגלו נשברו ,ראשו נחתך .מהרה ומהרו
הושלכו החוצה גם כן ונפצעו .אליזבת הנהגת נפצעה קשה ,ידיה ומרפקיה וכמה מצלעותיה נשברו .רק
מאני ,שישנה ,סבלה מפציעות קלות .באבא ,שאמר מקודם שהוא חייב להקיז את דמו על אדמת אמריקה,
היה למעשה היחיד שאכן כך קרה לו ,ואסון חמור עוד יותר נמנע מהעובדה שהתעלה אליה הם הושלכו
היתה רכה במיוחד .שלושת האנשים שהיו במכונית הפוגעת לא נפגעו כלל .כותבת אליזבת" :למדנו לאחר
מכן ,שהנהג היה ותיק מלחמת קוריאה שאיבד את שתי רגליו ושבאותו יום הוא נהג בפעם הראשונה
במכונית שעוצבה במיוחד בשבילו ...התחושה היחידה שלי היתה 'אל תיכנסי אל התעלה!' ממש לפני שזה
התרחש באבא הושיט את ידו והצביע על המכונית המתקרבת".
דליה דה לאון בזיכרונותיה" :באבא הזהיר אותנו בהודו שהוא יפגע בתאונת דרכים ,אולם אף לא
אחד מאיתנו התייחס לכך ברצינות ,למרות שהוא המשיך והזהיר אותנו שעלינו להיצמד אל מכוניתו ולא
להעלם ,אחרת הוא לא יסלח לנו ."....בבוקר החבורה שבמכונית המלווה עצרה כדי להתרענן ממשקה קר,
ואזי הגבירו את מהירותם כדי להשיגם" .לא ראינו שום זכר למכוניתם והחלנו לדאוג .היה זה בערך 10:05
בבוקר .שמענו קריאה מבוהלת מסארוש .הסבנו את ראשינו ימינה .תחילה לא קלטנו את המתרחש; לא
ראינו היטב מהמכונית .ראינו אנשים עומדים סביב באבא שנראה היה כשכוב על הקרקע .הנשים היו
מפוזרות לכל העברים .סארוש קרא" ,אוי אלוהים ,התרחשה תאונה" ... .מיהרנו אל המקום – ואני יכולה
לראות גם היום את ההבעה המדהימה על פניו של באבא – עיניו כאילו אינן מתבוננות  ...הרחק הרחק
מכאן".
האיש הראשון להושיט עזרה היה אדם בדרכו לעיר הקטנה פרג ,באוקלהומה ,כאחד עשר ק"מ
משם ,לשם הוא לקח את אשתו שכרעה ללדת .הוא הזמין שני אמבולנסים שנשאו את הפצועים לבית
57
חולים פרטי קטן שנוהל על ידי דר' בורלסון.
כאן הם זכו לטיפול מצוין ,אולם עברו שבועיים לפני שהחבורה יכלה לעזוב ,חוצה באמבולנס
 2400ק"מ בחזרה למירטל ביץ  ,היכן שהם החלימו לאיטם .במכתב מיום  3ביוני ,1952 ,כתב דר' בורלסון
לבאבא" :ממך ומהחבורה שלך חזינו במיפגן של עיקרי תורתו של ישוע .אמריקנים רבים מטיפים לדברים
האלה אולם מעולם לא ראינו יישום של הדברים האלו .המסירות העמוקה אליך מצד חבורתך כולה
משכנעים אותנו שאתה ראוי לכך .אי אפשר לאכוף מסירות שכזאת ,אפשר להשיגה רק מתוך אהבה;
ולזכות במיפגן חיבה כזה מכל כך הרבה אנשים נפלאים הרי שזה כמעט בלתי נתפס .איננו רגילים לעסוק
Mehera, Mani & Meheru R. Irani 56
Dr. Burleson, Prague, Oklahoma 57
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באנשים המעריכים את מאמצינו כפי שאתה עשית ,והופעת ההערכה הזאת הופכת אותנו לענווים
ביותר"....
ב 13-ביוני ,הכתיב באבא מסר לחסידיו" .האסון האישי אותו צפיתי כבר כמה שנים 58התרחש
לבסוף בשעת חציית היבשת האמריקאית ,זה גרם לי לפצעים קשים בפנים ,יד ורגל שבורים ,סבל גופני
ונפשי רב .זה היה מוכרח להתרחש באמריקה .כך רצה אלוהים.
"זה מגשים את החלק הראשון של מכתב  -התפוצה שאמר כי עד  10ביולי (בחיים החופשיים
המסובכים) ,החולשה תגבור על העוצמה והכבלים ישלטו בחופש; אולם מ 10-ביולי בחיים החופשיים
המלאים שלי ,עוצמה תגבור על חולשה וחופש יגבור על הכבלים; ואזי ,מ 15-בנובמבר ,בחיים החופשיים
מלאי האש שלי ,העוצמה והחולשה ,חופש וכבלים גם יחד יימחו באש האהבה האלוהית".
כשהחלים באבא במידה מספקת ,הוא שב לניו יורק שם הוא ערך כמה פגישות והעניק ראיונות.
משום הוא טס ללונדון ב 31-ביולי ,שהה במלון רובנס שישה ימים ליד ויקטוריה ,והעניק ראיונות במקום,
להפתעת הכול ,באותם חדרים פרטיים במלון צ'ארינג קרוס ששימושם הרגיל היה עבור פגישות של חברות
קטנות או וועידות של אנשי מכירות .כאן רבים מחסידיו הבריטיים פגשו בו לראשונה ,כולל שני המחברים
של ספר זה .הוא עדיין סבל כאבים ברגלו המגובסת ,אולם פניו היו צוהלות והא היה מלא אנרגיה ,כשהוא
מקבל כל מי שרצה לראותו .נערכה תוכנית לבילויים לפני שנודע אודות פציעתו של באבא ,והוא התעקש
לבצע את התוכנית כדי שלא לאכזב את בני לוויתו .מבין ההצגות אליהן הוא נלקח היה קרקס ,מופע על
הקרח ,והמחזה המוזיקאלי "דרום פסיפיק" .התעניינותו של באבא ,כפי שאפשר לדמיין ,היתה להיות יחד
עם קהלים גדולים וההזדמנות ליצור קשר כשדעתם היתה מרותקת .ב 6-באוגוסט ,עזבה החבורה
לשוויצריה ,ומשם הם טסו חזרה לבומביי אחרי שבועיים.
בנובמבר החלו החיים החדשים מלאי האש וניתן האות לפעילות ציבורית נמרצת .בתקופת החיים
החדשים באבא העניק את תשומת ליבו למאנדאלי ולבני הלוויה שנסעו עימו .כולם הסכימו שלא רק זה
היה הגורם שאיפשר להם לשאת בתלאות המסע ,אלא שכל החוויה היתה עשירה ומלאת סיפוק ,וכך הם
דיברו וכתבו על כך לאחר מכן ,כמו חיילים המתארים מערכה קשה שהביאה לניצחון .כעת הגיעה שעתם
של ההמונים ,שבמשך כמה שנים לא הורשו לבקר באופן חופשי ,ושלהם נתן באבא רק לעתים רחוקות
התוועדויות המוניות .כעת הוא נע ברחבי הודו כמה שבועות ,עוצר בערים ומבקר בכפרים שבהם שום
מכונית לא עצרה מעולם .בכל מקום אליו הגיע באבא ,הוא תחילה חיפש מאסטים וקדושים כלשהם ויצר
עימם קשר לפני שנוכחותו תיוודע בציבור .לאחר מכן ,ביושבו על הבמה ,הוא היה מקבל את האנשים,
נשים וילדים המקומיים ואת המאות ,ולפעמים האלפים ,שבאו בהמוניהם מהסביבה ברגל ,רכובים על גבי
סוסים ,בעגלות רתומות לשוורים וגמלים .כמה מהאנשים חיכו שנים רק כדי לראות את באבא .איש אחד
בא ממרחק של כ 43-ק"מ כשהוא מתגלגל על האדמה ,ולא אכל דבר עד שהגיע אל באבא.
לאחר יום תמים אותו בילה בקרב ההמון ,באבא נהג לבלות את היום השני בביקורים בבתים של
אנשים פרטיים ,כשהוא מחפש את אלו שלא יכלו להשתתף באסיפות ההמוניות .כתמיד הוא העניק
תשומת לב מיוחדת לעניים ,כשהוא משתחווה אליהם ,רוחץ את רגליהם ונותן להם מתת כסף .לא היתה
זאת הפגנה לעשיית רושם; וגם לא מה שאנו מכנים במערב 'גמילות חסדים' .באבא אמר שהעניים
משתתפים בעול המשא הרוחני של האנושות .הוא השתחווה להם מהוקרה עמוקה ,כהערצה לאלוהים
השוכן בקרבם" ,ועשיתי כן בכל ליבי".
בדלהי ,שם נאספו כ 3000-סטודנטים מהמכללה הסיקית יחד עם המנהל שלהם כדי לפגוש אותו,
נתן באבא את המסר הבא:
"הודו השיגה את עצמאותה המדינית .כעת הבה נשיג את החופש הרוחני שלנו שמחוצה לו כל סוג
אחר של חופש הינו שיעבוד ....תכלית החיים היא להגשים את האלוהים בקרבנו .את זה אפשר לבצע גם
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תוך כדי שאנו מתמסרים לחובותינו הארציות .בכל אופני החיים ובשעת פעילויות נמרצות ,עלינו להיות
חסרי מעורבות רגשית ולהקדיש את מעשינו לאהובנו האלוהי .די והותר נאמר להשביע את מוחותיהם של
האנשים .עליהם להפוך כעת את מוחותיהם אל האלוהים.
אני מעניק את אהבתי וברכותי לכל אחד ולכולם כדי שיבינו שהאלוהים האחד והאינסופי שוכן
באופן שווה בקרבנו ,ופרט לו כל השאר הינו שגוי ודמיוני.
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פרק שנים עשר
האווטאר
באבא ערך בשנים הבאות לאחר פציעתו כמה התוועדויות ,בעיקר בהודו וגם בארצות הברית ,פרט
לכמה ביקורים קצרים באירופה ובאוסטרליה .בהתוועדויות אלו ,הידועות בשם 'סאהאוואס' הוא נתן
סידרת הצהרות ,הברורות מספיק אפילו להבנת ילדים ,אבל בעוצמה ובסמכות שכמוהן לא נשמעו
באלפיים השנים האחרונות ,המכסות אל כל התחום של החיים האנושיים ויחסי בני האדם עם אלוהים.
אלו נעשו באופן חלקי באמצעות הרצאות מוכנות מראש שנקראו בפני ההתכנסות של חסידיו ,ובחלקן
באמצעות חילופי דברים וכמענה לשאלות מקרב הקהל .בשני האופנים ,חזרו שוב ושוב אותם מוטיבים
מרכזיים.
מה שבני האדם צריכים זה להיפטר מהעצמיות המסולפת (אגו) ,ולשחרר את העצמיות האמיתית
(הרוח) השוכנת בכל אחד מאיתנו .האגו הוא זה המותיר את האדם במצב של עימות ונבדלות ,בה בשעה
שהרוח שואפת כל העת לאחד .הדרך להשיג את החופש הזה היא באמצעות אהבה .אהבה ,במשמעות
הארצית האמיתית ,איננה משהו המופיע באופן טבעי בקרבנו בדומה ליכולת הראיה .יש לחפש אחריה
באופן נמרץ ,בתחילה באמצעות שירות עבור חברינו" :אין כל רע ברגשנות ,אולם אהבה הינה שונה
בתכלית".
מה שנחוץ זה יושר עם עצמנו ,אל חברינו ואל אלוהים – "אלוהים סולח על הכול פרט לצביעות" –
וצייתנות בין אלו השואפים להיות לחסידיו" .צייתנות נעלה על האהבה .אהבה הינה מתנה מהאהוב
האלוהי אל האוהב ,בה בשעה שצייתנות הינה מינחתו של האוהב אל האהוב האלוהי".
מעל הכול הוא דיבר על תפקידו של האווטאר כאלוהים-אדם; לעורר בקרב בני האדם את הידע
אודות טבעם האמיתי .כשהוא מחולל אהבה ולהט לשירות בלבבו ,האווטאר מסייע לבני האדם להתקרב
יותר ויותר אל האלוהי הצפון בקרבם פנימה ,ובמהלך דורות רבים אינספור להגיע בעצמם אל הגשמת
האלוהיות – אחדות עם האלוהים  -שהיא המטרה הבלבדית של החיים.
בספטמבר ' ,1953החיים החופשיים מלאי האש' בהם "יתחולל עירוב מלא של המצב האלוהי
והמצב האנושי" הגיעו לפיסגתם .ובדהרה דּון ,במרכז הארץ המקודשת לשיווה ,בשבעה בספטמבר ,הידוע
כיום השנה להולדתו של זורואסטר ,מייסד הדת הפרסית זורואסטריאניזם ,שבחיקה נולד מהר באבא,
הוא נתן הצהרה יוצאת דופן על מעמדו כהופעה האחרונה ,הגם שלא הסופית ,של האווטאר עלי אדמות:
כאשר מתגלה האלוהים עלי אדמות בדמות אדם ומגלה את אלוהיותו בפני המין האנושי ,מכירים
בו כאווטאר....
האווטאר הינו תמיד אותו אדם ,האחד הנצחי ,שאי אפשר לחלקו והאינסופי ....האווטאר האחד
והנצחי הזה שב ומתגלה מפעם לפעם ,במחזורים שונים ,כשהוא לובש צורות אנושיות שונות עם
שמות שונים ,במקומות שונים  ....כדי להרים את המין האנושי מבור התחתיות של הבערות
ולשחרר אותה משעבודי התעתועים.
מבין ההתגלויות הידועות והנערצות ביותר של אלוהים כאווטאר ,זה של זורואסטר הוא המוקדם
ביותר – הוא היה לפני ראמה ,קרישנה ,בודהא ישוע ומוחמד .הוא נתן לעולם לפני אלפי שנים את
תמצית האמת באופן של שלוש מצוות יסודיות – מחשבות טובות ,מילים טובות ומעשים טובים.
מצוות אלו ניתנו כל העת למין האנושי באופן כזה או אחר ,באופן ישיר או עקיף ,בכל מחזור ,על ידי
האווטאר של התקופה ,כשהוא מוביל את המין האנושי אל האמת  ....אולם להתעלות ולחיות לפי
המצוות האלו בהגינות ובמלוא מובן המילה ,כפי הנראה זה בלתי אפשרי כמו לתרגל מוות בחיים
תוך כדי החיים....
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באבא המשיך והצהיר שהוא איננו עוד אחד מאינספור השוחרים הרוחניים ,הקדושים ,המהטמות
והיוגים שבהם מלא העולם ,ואם אין להכליל אותו ביניהם ,הרי שבאופן בלתי נמנע צצה השאלה:
מיהו אני? ההערכה הטבעית עשויה להיות או שאני סתם אדם רגיל ,או שאני הוא הנעלה מכול
עליון....
כעת ,אם אני סתם אדם רגיל ,הרי שיכולותיי וכוחותיי הינם מוגבלים – אינני עדיף או שונה מכל בן
אדם רגיל .אם בני האדם מתייחסים אלי בצורה כזאת אל להם לצפות לעזרה על טבעית ממני
בצורה של ניסים או הדרכה רוחנית; ולפנות אלי כדי למלא את השתוקקויותיהם הינו טיפשי גם כן.
מאידך ,אם אני מרומם מהמדרגה של בני אדם רגילים ,והרבה מעבר למדרגתם של קדושים ויוגים,
אזי אני חייב להיות הנעלה מכול עליון....
אם אני הוא הנעלה מכול עליון רצוני הינו חוק ,בקשתי שולטת בחוק האלוהי ,ואהבתי משמרת את
היקום .יהיו אשר יהיו הצרות והייסורים החולפים הבאים עליכם ,אין הם אלא תוצאת אהבתי
להשגת הטוב המוחלט .לפיכך ,לפנות אלי להצלתכם מקשייכם ,לצפות ממני לספק את תשוקותיכם
הארציות ,יהיה לבקש ממני לבטל את מה שכבר תכננתי....
דעו כולכם כי אם אני הוא הנעלה מכול עליון ,תפקידי תובע שאפשיט אתכם מכול נכסיכם
ותשוקותיכם ,אכחיד את כל תשוקותיכם ואהפוך אתכם להיות לחסרי תשוקות במקום לספק את
תשוקותיכם....
אנשים שכלתניים גרידא לא יוכלו להבין אותי באמצעות השכל .אם אני הוא הנעלה מכול עליון,
הרי אין הגוף הנפשי יכול למדוד אותי ,וכמו כן בלתי אפשרי לרדת לחקר דרכי באמצעות הגוף
הנפשי האנושי.
אינני יכול להיות מושג על ידי אלו האוהבים אותי ,ועומדים מהצד שקועים בהערצה .אינני עבור
אלו הלועגים לי ומצביעים לעומתי בתיעוב .אינני מעוניין שמיליוני אנשים ינהרו סביבי .אני מיועד
לבודדים ,המפוזרים בקרב ההמון ,המוותרים על הכול באופן שקט ובצנעה – גוף נפש ונכסים –
עבורי .אני מיועד עוד יותר עבור אלו ,שאחרי שוויתרו על הכול ,אינם נותנים עוד שום מחשבה על
אודות וויתורם.... .
מזווית הראייה שלי ,האתיאיסט הינו מבורך הרבה יותר כשהוא ממלא אחר אחריויותיו הארציות,
כשהוא מקבל זאת כחובה מכובדת ,לעומת אותו אדם המתיימר להיות מאמין אדוק באלוהים ,ובה
בשעה משתמט מהאחריויות שהחוק האלוהי הקציב לו ,נוהה אחרי אנשים קדושים ,מורים רוחניים
ויוגים ,כשהוא מבקש מיפלט מהייסורים שנועדו לאפשר לו חופש נצחי.
להימצא במצב שעין אחת לטושה אל תענוגות הבשר הכובשים ובעין שנייה לקוות לחזות בניצוץ של
שלווה עליונה נצחית לא רק שאיננו אפשרי אלא גם שיאה של הצביעות"....
בראג'מונדרי ,האיץ באבא בכנס של עוזריו ממדינת אנדרהא ,כנס שהחל בשבע בערב ונמשך עד
לשעה שלוש לפנות בוקר ,להתנהג ביושר מוחלט ביחס להצהרותיו.
אל תפיצו את מה שאינכם חשים .מה שאומר לבכם ומה שמכתיב לכם המצפון שלכם ,השמיעו ללא
היסוס .היו שווי נפש בין אם לועגים לכם או מקבלים את דבריכם ,כשאתם משמיעים דברים
בזכותי או נגדי ,בפני אנשים אחרים.
אם אתם מקבלים את באבא כאלוהים ,אמרו זאת; אל תהססו.
אם אתם סבורים שבאבא הוא השטן ,אמרו זאת .אל תחששו.
אני הוא כל מה שתרצו שאהיה ,ואני גם עומד מעבר לכל דבר ....לגבי עצמי אני אומר שוב ושוב "אני
הוא קדמונו של עולם – הנעלה מכול עליון".
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הצהרות נוקבות וברורות אלה ניתנו כבר בהודו עבור ההודים .אולם כעת ,בחודש יוני  ,1954באבא
שלח הזמנות לכמה אנשים נבחרים מהמערב וכמו כן מהודו ופקיסטאן' ,להשתתף בפגישה של כול
הפגישות' בחודש ספטמבר .זה היה מיועד לגברים בלבד ,כשאף אחד מתחת לגיל שש עשרה .מהמזרח
הגיעו כמה אלפים ,ומהמערב קומץ של שבעה עשר גברים .הם נכחו בדארשאן ההמוני האחרון ,שבו ניתן
המסר של באבא בפני כעשרת אלפי איש.
תקופה אחר תקופה ,תוך כדי שאון המהומה ,המלחמות ,הפחד והתוהו ובוהו ,מצלצלים דבריו של
האווטאר" :בואו כולכם אלי".
למרות שמחמת מסך האשליה ,קול קדמונו של עולם כמוהו כקול הנישא במדבר ,הרי שההד
והדהודיו נמשכים למרות הקול בזמן ובמרחב ,כדי להעיר בתחילה קומץ ,ובסופו של דבר מיליונים,
מתרדמת הבערות העמוקה שלהם .ובמעמקי האשליה ,כקול העומד מעבר לכל שאר הקולות ,הוא
מעורר את המין האנושי לחזות בהתגלותו של האלוהים בקרב בני האדם.
הגיע הזמן .אני חוזר על הקריאה ,ומזמין את כולם לבוא אלי ....אני מודיע לכם בכל אחריותי
האלוהית ,שאני ואתם איננו 'אנחנו' ,אלא 'אחד' ....,אין דבר פרט לאלוהים .הוא הינו הממשות
הבלבדית ,ואנחנו כולנו מאוחדים באחדות שאי אפשר לפצלה של ממשות מוחלטת זאת....
התעוררו מבערותכם ,ונסו לפחות להבין כי בקרב האחדות האלוהית הבלתי מתפצלת ללא פשרות,
לא רק שהאווטאר הינו אלוהים ,אלא גם הנמלה וציפור הדרור ,כפי שכל אחד מכם אינו אלא
אלוהים .ההבדל הנראה היחידי הוא במצבי התודעה .האווטאר יודע שמה שנראה כציפור איננו
ציפור ,בה בשעה שהציפור איננה יודעת זאת ,ובהיותה נבערת לגבי בערותה ,נשארת ציפור.
אל תחיו בבערות .אל תבזבזו את מהלך חייכם היקר במחלוקות ובשפיטת אחיכם בני האדם ,אולם
למדו לערוג לאהבת האלוהים .גם תוך כדי פעילויותיכם הארציות ,חיו רק כדי להכיר בזהותכם
האמיתית עם אלוהיכם האהוב.
היו טהורים ופשוטים ,ואהבו את הכול משום שכולם הינם אחד .חיו חיים נאמנים; היו טבעיים
וישרים עם עצמכם.
לאלו המשתתפים בסאהאוואס ,הפגין באבא דאגה לכל פרט הנוגע בבריאותם ונוחיותם ,דוחק
בהם להיות כנים לחלוטין ולומר את אשר על ליבם" .אם האוכל איננו טעים לכם ,אמרו זאת .אם אינכם
אוהבים משהו ,אמרו זאת .דון (דוקטור דונקין) אחראי לבריאותכם .אם כל דבר שהוא מטריד אתכם,
אימרו לו ....ככלות הכול ,נסעתם מרחק רב כדי להשתתף בפגישות האלה ,ואני מעוניין שתפיקו מהן את
המיטב .כשהן יסתיימו ,אני מבקש שתשובו במהירות הישר לבתיכם עד כמה שזה אפשרי ,כך שתוכלו
לשאת עימכם ,כשזה עדיין טרי ,את מה שקיבלתם".
המבקרים מהמערב שהו עם באבא כשלושה שבועות ,ובאותו זמן הוא העניק להם את
האינטימיות של קשר אישי" :אני הוא המורה שלכם ,אולם אני גם החבר שלכם .אני אחד מכם ,ואחד
איתכם" .הוא דיבר עימם אודות חייו המוקדמים ,על אודות טבע היקום ,על ההבדלים בין מצבים של
טראנס והגשמת אלוהיות אמיתית .לעתים הוא חשף בפניהם פן נערי כמעט של עצמו.
לעתים אני מרגיש ,לשם מה להסביר בכלל? פשוט בואו ,שבו כולכם יחדיו ,היו שלווים ותהנו
מחברתו של באבא .לפעמים אני חש בצורך להבהיר דברים .אני תוהה מה עדיף .מה עלינו לעשות?
האם נמשיך להסביר דברים ,או שנשמור על שתיקה?
לעתים חוש ההומור שלו התגלה באופן בלתי צפוי .כאשר אחד מחסידיו הקריא בסנסקריט פסוק
מהבהגוודגיטה שבו קרישנה מדבר על בואו של האווטאר" ,תקופה אחר תקופה ,מזמן שמעבר לזיכרון,
לשם הריסת הבערות ,לשם שימור האמת ,אני לובש דמות אדם" .באבא ציין כשהוא סיים" :אתה אומר
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זאת כאילו אתה שוחה במרכז האוקיאנוס וכרישים תוקפים אותך" .אזי הוא הוסיף באירוניה" :אני
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בראתי את הכול ,אבל אינני יודע סנסקריט .אני מניד את ראשי בפשטות כאילו שאני מבין".

וכאירוע האחרון שבאותה 'פגישת כל הפגישות' ,בשלוש אחרי הצהרים ביום חמישי ,שלושים
לספטמבר ,1954 ,הקריא ארוץ' את הצהרתו האחרונה של מהר באבא:
לא באתי כדי להקים משהו חדש – באתי כדי להפיח חיים בישן  ....כשדת האהבה האוניברסאלית
שלי עומדת להתפוגג ללא כלום ,אני בא כדי להפיח רוח חיים בקרבה ולבטל את שיטות האמונה
המגוחכות המסלפות אותה בשם הדתות וחונקים אותה בטקסים ומינהגים....
הסבל בעולם הגיע לשיאו ,למרות כל המאמצים להפיץ שלום ורווחה כדי להגיע לאושר בר קיימא...
לאשר את האמונות הדתיות ,להקים קהילות ,או לערוך כנסים לא יביאו לעולם את תחושת
האחדות וההזדהות בחיי בני האדם ....באתי כדי לזרוע את זרע האהבה בלבבותיכם כך שלמרות כל
ההתנסויות המגוונות והשטחיות שלכם לעבור בחייכם בעולם האשליות ,תחושת האחדות,
באמצעות האהבה ,תיכונן בקרב כל האומות ,האמונות ,הכתות והמעמדות שבעולם.
ובאבא המשיך להביא את אחת מהתייחסויותיו המסתוריות בקשר לסיום שתיקתו ואודות
המילה כשהוא ישבור את שתיקתו.
כדי לחולל זאת ,אני מתכונן לשבור את שתיקתי .כשאשבור את שתיקתי לא יהיה זה כדי למלא את
אוזניכם בהרצאות רוחניות .אני אומר רק מילה אחת ,ומילה זאת תחלחל בלבבות כל בני האדם
ותגרום אפילו לרשע לחוש שהוא אמור להיות קדוש ,בה בשעה שהקדוש יחוש שאלוהים שוכן ברשע
כפי שהוא שוכן בקרבו.
כאשר אבטא את המילה ,אניח את היסודות למה שיתרחש במשך שבע מאות השנים הבאות.
כשאשוב בעוד שבע מאות שנה האבולוציה של התודעה תגיע לשיא כזה כך שהנטיות החומרניות
תומרנה באופן אוטומאטי לכמיהה רוחנית ,ותחושת השוויון באחווה הרוחנית תכריע את הכף.
משמעות הדבר ששפע ועוני ,השכלה ובערות ,קינאה ושינאה הניכרים כיום במלוא עוצמתם ,יתפוגגו
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אז באמצעות תחושת האחווה של בני האדם .שפע ואושר יהיו אז בשיאם....

ההצהרה המלאה ,שהוקראה באנגלית ,ולאחר מכן תורגמה להינדי ,מאראטי ,גוג'ראטי וטלוגו,
התקבלה בדממה מוחלטת .לאחר מכן התפזרה החבורה וכל אחד שב לביתו.

 59השפות אותם דיבר באבא היו פרסית ,אנגלית ,הינדי ,גוג'ראטי ,אורדו ומאראטי.
 60הנוסח המלא נמצא בספרו של פארדום אלוהים-אדם )(C. B. Purdom, The God Man
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פרק שלושה עשר
טרגדיה לכאורה
באבא שהה בפרישות למשך שלושה חודשים באמצע שנת  ,1955אולם לקראת סוף אותה שנה הוא
איפשר לקיים סאהאוואס במהראבאד .חסיד אמריקאי ,דון סטיבנס ,שהשתתף בהם כתב ספר מקיף
ומאיר עיניים על כך 61.בסאהאוואס הזאת ,שנערכה במיוחד לאוהדים ההודים ,הטעים באבא את
החשיבות של חיים בעולם מבלי לפרוש ממנו .בין המשתתפים היה אדם בשם מוני באבא ,ששמר על
שתיקה במשך שנים רבות .באבא ציווה עליו לדבר ,והוא עשה כן ,כפי שבהזדמנויות אחרות הוא ציווה על
איש קדוש לאכול ולשתות .לאחר מכן אמר באבא לנוכחים:
כל הבריאה הינה משחק של מחשבות :פרי יצירת הגוף הנפשי .הגוף הנפשי הוא שכובל אתכם; כמו
שהגוף הנפשי הוא זה העשוי להוות את האמצעי לחופש שלכם ....הדרך הטובה ביותר לנקות את
הלב ולהתכונן להשקטת הגוף הנפשי היא לנהל חיים ארציים נורמאליים .החיים בתוך חובותיכם
היומיומיות ,לקיחת אחריות ,לחיות עם מה שנעים ומה שדחוי ,נהפכים לאמצעים הישירים לטיהור
לבבותיכם.
כדי לטהר את לבכם ,התעלמו ממחשבותיכם ,אולם היו ערניים למעשיכם.
מוטב לחוש לעתים ברוגז מאשר סתם לדחוק את הכעס .למרות שהגוף הנפשי שלכם יהיה כעוס אל
תאפשרו ללבכם לדעת זאת .הישארו בלתי מושפעים .אם לא תחושו אף פעם בכעס ,אתם תהיו כמו
אבנים ,שבצורה זאת הגוף הנפשי הינו בשלב הפחות מפותח.
אפשרו למחשבות של כעס ,תאווה וחימוד לבוא וללכת בחופשיות מבלי לבטא אותן במילים או
במעשים .אזי הרשומעו"ת המתייחסות לכך בגוף הנפשי מתחילות להישחק ויכולתן להזיק פוחתת.
בראשית שנת  1956נסע באבא לסאטארה להתבודדות ,ובחמישה עשר בפברואר הוא אמר שהוא
ישהה בפרישות מוחלטת למשך שנה אחת ,פרט לביקור במערב אותו הוא הבטיח לחודש יולי .כשהתקרב
הזמן לכך ,שלח באבא הודעה לחסידיו בני המערב:
....טרגדיה גדולה לכאורה עומדת בפני ובפני אוהבי .השפלתי הצפויה כבר זמן רב ,קרובה מאוד .זה
עלול להתרחש מחר או בכול יום בשנה זאת ,או שזה יתרחש בשנה הבאה.
האהבה ,האומץ והאמונה של אוהבי יועמדו למבחן קיצוני ,לא על ידי ,אלא בידי חוק אלוהי.
במחצית יולי נסע באבא ללונדון ,כשהוא מתארח במלון רובנס ,בסמוך לוויקטוריה .מחלוקת
התגלעה בקבוצה הבריטית ובאבא הקדיש בוקר כדי לשמוע את השקפותיהם של המעורבים בכך .הוא
חייב את כולם לומר את אשר על ליבם ,כשהם משמיעים בגלוי את ביקורותיהם פנים אל פנים .לבסוף,
הוא נתן הנחיות ברורות איך לעבוד בעתיד ,והורה ,אישית ,להעביר כסף כדי להעמיד את הקבוצה שוב על
רגליה .במשך ביקורו הקצר הפגין באבא את יחסו לפרטים הקטנים ודרישתו ליעילות ,דבר שהמאנדאלי
הכירו כבר .הוא החל לעבוד כבר בחמש בבוקר ,ואם הוא הורה על פגישה בשעה תשע ,הרי שהוא נכנס
לחדר ברגע שהשעון הלם את השעה.
בקבלת הפנים בערב ,שנערכה באחד מחדריו הגדולים של בית המלון ,אחד מהחסידים הבריטיים
ערך את החדר בצורה מדהימה .ברקע ניתלו ווילונות סגולים ,ספה הוצבה לעומת מרכז אחד הקירות,
כשהיא מכוסה בכריות סאטין וקטיפה בוהקים ,מצדדיה הוצבו אגרטלים שופעי פרחים ,ובאבא נראה
ממש מלכותי .כמאתיים ממעריציו ניגשו אליו זה אחר זה לזכות בברכתו .היה זה מחזה מרגש ,ועבור רוב
הנוכחים זה היווה את הזיכרון החזותי האחרון של המורה שלהם ,משום שהוא לא שב עוד לבריטניה.
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מלונדון טס באבא לניו יורק שם הוא שהה שבוע ,שבוע נוסף הוא בילה במירטל ביץ' ,ומשם טס
לאוסטרליה .באמצע אוגוסט הוא כבר חזר להודו ,כשהוא שרוי בפרישות בסאטארה .בימים האחרונים
של חודש נובמבר הוא אמר לסובבים אותו כי כחודש לפני שהוא יסיים את פרישותו בחמשה עשר
בפברואר ,1957 ,יביא לעומס נוסף של ייסורים עליו ,שכמה אנשים מהקרובים אליו ביותר יחלקו גם כן.
ביום ראשון ,השנים בדצמבר ,שב באבא לסאטארה מיום של ביקורים בפונה .היה זה יום קודר
ומעונן ,הכביש היה שומם ורק כמה הולכי רגל בודדים נראו מצידי הכביש .ארוץ' ,נהג מיומן וזהיר ,שהסיע
את באבא אלפים רבים של קילומטרים ,נהג את הרכב כשבאבא ישוב לצידו .בכסא האחורי ישבו שלושה
מאנדאלי ,פנדו ,ווישנו ודוקטור נילו 62.לפתע ,כשהם נוסעים בנחת ובמהירות ממוצעת ,יצאה המכונית
משליטה והתנגשה במעביר מים מאבן ,התהפכה ,ורוב נוסעיה הושלכו החוצה .זה התרחש בערך בשעה
 1.15אחרי הצהרים .הכביש היה טוב ושום דבר לא נראה לעין ,שום כלי רכב ,לא הולכי רגל ,אפילו לא עז
משוטטת או תרנגולת מקרקרת .שום גלגל לא התפוצץ והמכונית לא החליקה ,המהירות היתה פחותה
משישים קמ"ש והרכב היה במצב מכאני תקין .לאחר מכן אמר ארוץ' כי גלגל ההגה "פסק לציית",
המכונית סטתה ישר אל מעביר המים ,והוא לא זכר יותר דבר עד שהתעורר מעלפונו .התאונה היתה
חמורה כפי שהיתה בלתי צפויה .ראשו ופניו של באבא נחבלו קשות ולשונו נחתכה .בנוסף לכך נגרם נזק
לירכו הימנית ,שמאוחר יותר התגלה כשבר בצוואר עצם הירך .ארוץ' סבל מארבע צלעות שבורות ,פנדו
וווישנו נחבלו בצורה פחות חמורה ,אבל נילו נותר חסר הכרה ונראה היה שנפצע בצורה חמורה .כאשר
ווישנו התעורר מעלפונו ,הוא מצא עצמו לבד בכסא האחורי .הוא יצא החוצה ,פסע לפני המכונית וראה
את באבא בכסא הקידמי כשדם מכסה את פניו ובגדיו .לאחר כמה דקות הוא שאל את באבא אם הוא
נפצע קשה .באבא הינהן כשהוא מצביע אל פיו ורגלו ,אולם הורה לווישנו לדאוג תחילה לשלושת האחרים
שהושלכו החוצה .בינתיים ארוץ' הצליח להתרומם במאמץ עילאי ודיבר עם באבא ,כשהוא נשען על
המכונית .שלוש דקות לאחר התאונה הגיע אדם שנסע לפונה ,הרים את באבא ּווישנו אל מכוניתו ,ונסע
עימם חזרה לסאטארה .זמן לא רב לאחר מכן הגיעה משאית ולקחה את שלושת הנותרים אל מגורי
המאנדאלי .ארוץ' ופנדו נלקחו מייד אל בית החולים ,אולם נילו נפטר במשאית מבלי שישוב להכרתו.
כמה ימים לפני התאונה אמר באבא בחיוך למאנדאלי" ,ייתכן וכולנו נמות בתוך כמה ימים".
כשהוא פונה לנילו הוא הוסיף" ,אל תחשוש משום דבר .חשוב עלי כל העת .אני הוא היחידי הקיים ,היחידי
שיש לו חשיבות" .בתקופה בה שהה באבא בבית החולים ,לאחר התאונה ,הוא אמר בנוגע למותו של נילו,
"הרי זה נראה כאילו שהוא חפץ בזאת ,הוא מבורך להיות עימי".
בתקופה זאת ,חורף שנת  ,1956התרחש המרד בהונגריה והדיכוי האכזרי שלו על ידי הרוסים,
ובבוקר לאחר התאונה ,באבא נתן את אחת מהתייחסויותיו הנדירות בנוגע לענייני הציבור ,הגם שבדרך
כלל הוא ליווה מקרוב את התפתחות ההתרחשויות מיום ליום ,הרי שכמעט אף פעם הוא לא דיבר אודותם
אלא במונחים כלליים .אולם כעת הוא הביע במחוות ידיים לסובבים אותו" :ההונגרים סבלו רבות
במאבקם הנוכחי .רבים שרועים פצועים חסרי אונים ברחובות ,רחוקים מיקיריהם וללא עזרה והקלה
לסבלם .אני לפחות מונח במיטה ,מוקף בדאגתם של רופאים טובים ובאהבתם של כל אהובי ,קרובים
כרחוקים" .היה צורך לתפור את הפציעות בפניו ובפיו של באבא ,והם נרפאו בזמן קצר .מה שהתגלה
כקשה הרבה יותר לטיפול היה הנזק לירכו .לאחר שבוע בסאטארה ,כאשר נוצרו סיבוכים והכאב התעצם
מאוד ,נעתר באבא להפצרות רופאיו להעבירו לפונה ,כיוון ששם קיימים שירותים טובים יותר .כאן הוסר
הגבס בו הוא הושם ,ורגלו הימנית הושמה במיתקן מתיחה ,עם כל הכאב העז שזה עשוי לגרום .בסוף
השבוע הראשון של ינואר  ,1957יכול היה באבא לשבת במיטתו לכמה דקות מדי פעם ולאכול מזון מוצק
יותר .על כל פנים ,לבקשת יועציו ולאור ההתקדמות האיטית שלו והכאב המתמיד ,נועצו במנתח
אורטופדי מפורסם מלונדון ,תצלומי הרנטגן של הירך הוטסו אליו לאבחנה .הוא טיפל בבאבא מקודם
וכעת אמר שהוא מוכן לדחות את כל עבודתו ולטוס להודו כדי לערוך ניתוח מיוחד ,שלדבריו היה חיוני על
מנת שבאבא יוכל בכלל להחלים וללכת באופן רגיל .באבא שיגר את תודותיו ,אולם דחה את הניתוח,
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וסירובו התקבל על ידי הסובבים אותו במובן שייסוריו היוו נספח חיוני לעבודתו הפנימית" .התאונה
היוותה ברכה עבור היקום" ,הוא אמר ערב אחד כשהכאב היה נורא" ,וקללה עבור באבא".
לקראת סוף שנת  1957הגיע כירופרקטור עיוור מניו יורק ,דוקטור הנרי קנמור ,והחל לתת לבאבא
טיפול ,שממנו באבא היה מאוד מרוצה" :הוא עשה כמיטב יכולתו והגיע לתוצאות משביעות רצון".
מאוחר יותר בנובמבר ציין באבא כי הסאהאוואס ,לה ייחלו חסידיו מכל רחבי העולם ,תיערך קודם עבור
בני המזרח במהראבאד בחודש פברואר  ,1958ועבור בני המערב במירטל ביץ' במאי .באבא שלח להם את
המסר שלהלן:
ייסורי הולכים ומתגברים בכל יום ובריאותי הולכת ומדרדרת מיום ליום ,אבל גופי הגשמי ממשיך
לשאת בעול .למרות זאת אני אערוך את ההתוועדויות – אני מצפה מכם להבנה מעמיקה בנוגע
לייסורים שאני מטיל על עצמי ,הנובעים מרחמים ואהבה למין האנושי .לפיכך הבינו ,שלא אעבור
בדיקות רפואיות וטיפולים עבור ירכי הפגועה לא באמריקה ולא באוסטרליה .שום רופא ושום
טיפול לא יוכלו לעזור לפני שהכאב בו אני עומד ימלא את שליחותו.
הסאהאוואס הזה י היה יוצא דופן במובן שאתם תהיו עדים ותחלקו בייסורי הכלל עולמיים
הנוכחיים כשאתם סמוכים אלי כבני לווייתי ברי המזל – נמצאים עם קדמונו של עולם ,שיהיה
לגמרי במישור האנושי עמכם....
אני אתן לכם יותר ,הרבה יותר ,ממה שאתם מצפים – או אולי לא כלום ,ואותו לא כלום יתגלה
כהכל .לפיכך אני אומר ,בואו בלבבות פתוחים כדי לקבל הרבה או לא כלום מאהובכם האלוהי.
בואו מוכנים לקבל לא כל כך את מילותי אלא את שתיקתי.
החסידים בני המזרח שבסאהאוואס נחלקו לשתי קבוצות על פי שפתם; יותר מאלף וחמש מאות
השתתפו .חסיד אחד מהמירפור שבצפון הודו ,שם היתה מסורת ארוכה של מסירות לבאבא ,הלך ברגל את
המרחק של יותר מאלף ושש מאות קילומטרים ,כשהוא עובר הרים וצולח נהרות וג'ונגלים ,מה שלקח לו
ארבעים יום .המחזה שנראה כשהסתיימו ההתוועדויות יכול היה להתרחש רק בהודו.
מהראבאד מרוחקת כעשרה קילומטרים מתחנת הרכבת הקרובה .אולם בעזרתו של פקיד בכיר,
שהיה גם הוא אחד מהחסידים ,אורגן שרכבת מיוחדת תעצור על המסילה במהראבאד כדי לפנות כל
קבוצה בבוא תורה" .סביב לקטר ניתלו שורות של דגלי-באבא (בני שבעה צבעים) ,ודגל אחד גדול הונף
בחזית .מחוץ לכמה קרונות הודבקו תמונות של באבא ,וכמו כן ניתלו שלטים עם המילים האלו:

אווטאר מהר באבא
הינו נשמת כל הנשמות
אהובם של האלים,
רוח החיים של אוהביו
63
ומשרתם של יקיריו.
כשהרכבת היתה מלאה ,מכוניתו של באבא נסעה למטה כדי שהוא יוכל לנופף לשלום" .מייד עלה
קול תשואות עצום של 'באבא! באבא! אווטאר מהר באבא קי ג'אי!' 64מכל קרון וקרון ,וכאשר היה ברור
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שכולם עומדים לרדת מהרכבת ולהסתער לעבר מכוניתו של באבא ,הוא נופף בידו והחווה שאל להם לרדת
 ....באבא הודה להצדעתו של נהג הקטר והחווה שעליו להתחיל לנסוע .לאחר קול צפירה ארוך מחריש
אוזניים' ,הרכבת של באבא' החלה לנוע ,ובעת שהטור הארוך של קרונות מפוצצים בנוסעים חלף ממול
מכוניתו של באבא ,האוויר נקרע בקריאות חוזרות ונשנות של 'אווטאר מהר באבא קי ג'אי' .רבים עמדו על
המדרגות התלויות ,והשאר התכופפו מבעד לחלונות עד שחשבנו שכמה בוודאי יפלו החוצה; ידיים שולבו
בהוקרה ,מאות אחרות נופפו באקסטאזה .באבא הודה לאהבתם כשידיו צמודות ,או שנופף והחווה 'אני
שמח; קחו אותי עמכם'" .
שלושה חודשים מאוחר יותר נערכו הסאהאוואס לבני המערב במירטל ביץ' שבדרום קרולינה.
מאתים עשרים וחמישה גברים ונשים נאספו מכל רחבי ארצות הברית ,מקסיקו ,צרפת ,שוויצריה ,ישראל
ובריטניה .הסאהאוואס פנה לכיוון דרמאטי .ביום הראשון המלא באבא ניצב בפני חסידיו שנאספו ופנה
אליהם בדרישה הישירה לקבל אותו כאווטאר ולצייתנות החייבת לבוא בעקבות הסכמה כזאת.
"מה שאני רוצה זה אהבה וצייתנות ....הרצאות ומנשרים הינם טובים ,אולם אלו סתם מילים....
בנתיב הרוחני אין שום מקום לפשרות .מי שאיננו מסוגל לציית לי שירים את ידו" .שום יד לא הורמה.
"כעת מי שמוכן לנסות לציית לי שירים את ידו" .כל הידיים הורמו.
בעניינים רוחניים הפשרה שבדרך כלל מקובלת לשכל המערבי היא לראות את המורה כקדוש או
כאדם צדיק בלתי רגיל .מעת שהוא ממותג ככזה הוא מוכנס לאיזו נישה נוחה ,שם הוא נותר לעצמו
כקדוש ,בה בשעה שהתלמיד איננו חש בשום צורך לפעול על פי הנחיותיו או לסתור את טענותיו .אולם
לבאבא לא היה שום דבר מכל זה.
"אינני קדוש .אני הוא קדמונו של עולם; ואני אומר לכם שהגיעה השעה .כשאנטוש את גופי ,אני
אשאר בקרב כל אלו האוהבים אותי .אינני יכול למות לעולם .אהבו אותי ,צייתו לי ,ואתם תמצאו אותי".
לאחר שמנה סוגים שונים של צייתנות ,המגיעים עד "לרמה החמישית של צייתנות שהיא נדירה
ביותר ,צייתנות מוחלטת ,שבה אור נהפך לחושך וחושך לאור משום שהמורה אמר כך" .המשיך באבא:
"זה בלתי אפשרי לציית לי במאת האחוזים אלא אם אתם אוהבים אותי במאת האחוזים ומקבלים אותי
במאת האחוזים שאני הוא התגשמותו של האלוהים עלי אדמות .לפיכך אתם ,שהרמתם את ידיכם ,עליכם
מוטל לבצע את רצוני .המטרה עבורה באתי אל המערב הוגשמה .מחר נתחיל בהרצאות .כעת נתלוצץ".
אולם הם לא התחילו בהרצאות ביום המחרת ,וביום שלאחריו ,כשהם נפגשו שוב ,הם שמעו
מבאבא שהוא חושב על קיצור הסאהאוואס ,ביטול ביקור מתוכנן לאוסטרליה לאחר מכן ולטוס ישירות
חזרה להודו .כשנוכח בתדהמת החבורה שתכננה להישאר שם למשך שלושה שבועות ,הזכיר להם באבא
שרק לפני יומיים כולם הרימו את ידיהם כמוכנים לציית – וכעת הוראתו הראשונה היא להיות שמחים בין
אם ביקורו יקוצר אם לאו .הוא אמר להם שלא לחשוב על בתיהם ועסקיהם הארציים ,אלא להתרכז בו,
והוא הזכיר להם את מילות המשורר האהוב עליו ,חאפיז" :להיות עם המורה המושלם לרגע אחד שקולים
כנגד מאה שנים של תפילה מכל מאודו של האדם" .אזי הקריאו את דבריו:
"אני הוא אוקיאנוס האהבה .שאבו מהאהבה הזאת עד כמה שתוכלו .הפיקו את המיטב
מההזדמנות הזאת .זה מוטל עליכם לשאוב כמה שיותר אהבה מהאוקיאנוס .אין זה מחובתי
להסביר לכם כיצד עליכם לאהוב אותי .האם בעל ואישה מסבירים זה לזו כיצד לאהוב? הדבר
היחיד שבטוח הוא זה שאני חפץ להעניק לכם את אהבתי .זה תלוי בכל אחד מכם לקבל זאת".
לאחר מכן הוא הורה להם ליהנות משנת לילה טובה " ....משום שאם תהיו רדומים בנוכחותי אתם
תאבדו אותי והנמנום שלכם יכפה עליכם להתנתק מנוכחותי למרות השתתפותכם היומיומית".
מתוך הבנת התנייתו השכלית של האדם המודרני השואף שהכול יימצא במישור השכלי ,להבין,
לעכל ,לדון בדבר ,הטעים באבא שהסאהאוואס שלו אינם מעין סמינאר או קורס לימודי" :סאהאוואס
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הינם האינטימיות של האוהבים לבין האהוב האלוהי .אין צורך להסביר אז כיצד הדברים ניתנים
ומתקבלים ,משום שליצור את האווירה של הסברה והרצאה יהיה להכתים את הודה של האהבה
המתבססת רק בחובה של האינטימיות ...מצו עד תום את ההזדמנות במחיצתו של האווטאר החי .שיכחו
הכול פרט לסאהאוואס שלי ומקדו את כול תשומת לבכם עלי .אני הוא קדמונו של עולם".
באמצעות המשל של אריה כחיית מחמד ,סיכם באבא את הצורך בכניעה מוחלטת בפני האלוהים.
אהובי משולים לאדם המחבב אריות ומעריץ אותם כל כך עד שהוא מחזיק אריה בביתו .אולם
משום שהוא ירא מפני האריה הוא שם אותו בכלוב .האריה תמיד סגור בכלוב; גם בעת שהוא
מאכיל את האריה ,הוא מאכיל את חיית המחמד מרחוק ומחוץ לכלוב .אוהביו של באבא מטפלים
בו כמו באריה .ישנה אהבה; הערצה קיימת; קיימת התשוקה העזה לראות את באבא נינוח ושבע
רצון .אולם כל זה נעשה כשבאבא מרוחק מאישיותו של האדם .מה שמתבקש מאת האוהב זה
לפתוח את הכלוב ובאמצעות אהבה עזה ,להשליך עצמו אל הכלוב כדי להיות למאכל לאריה
האהבה .האוהב חייב להניח לעצמו להתכלות כליל באהבתו לאהובו האלוהי.
מה עומד בדרכו של האוהב? השכל ,התחושה של זהות אישית ,חשש להתמזג ולהיכנע .וכך האוהב
מוצא מיקלט בשכלתנות ,בדיונים ,אבל ...." ,למרות כל ההסברים וקריאת הספרים ,המילים נותרות רק
מילים .אין הם מביאות את האדם מעבר לסיפוק האינטלקטואלי .רק אהבת אלוהים מחוללת את הפלא,
משום שאהבה הינה מעבר להבנה .לפיכך מהו הצורך בקריאה?"
למרות שרמז כי יעזוב מוקדם ,כמו תמיד ,באבא שם ליבו לרצון הכלל ונשאר עד סוף החודש,
ומשך שהייתו נמשך לאורך ארבעה עשר יום במקום שמונה עשר ,ולאחר מכן עזב לאוסטרליה לשלושה
ימים נוספים .ולמרות התנגדותו להרצאות והסברים ,הוא איפשר לתת הרצאות ולערוך דיונים ,למרות
שהוא אמר " ...בכל מה שנוגע למתן הסברים ,אני חש בדומה לאדם המטפס על הר ונשימתו מתקצרת.
מתן הרצאות והסברים לכם מייגע אותי; והגם שדיונים ,הרצאות והסברים כלולים גם הם בענייני היקום,
הרי שכל העניין כולו הופך עלי לטורח יותר מאי פעם .משחקים באבנים ,גילי דאנדה 65,קריקט והפרחת
עפיפונים גם הם כלולים בענייני היקום; אולם אלה מקילים על המעמסה .הרי זה בדומה לירידה מהר :זה
מהווה יותר התרגעות מאשר מאמץ .בדיחות וחוש הומור הינם גם כן דברים המרגיעים אותי" .בכל משך
ההרצאות וההסברים ,הטעים באבא רק רעיון מרכזי אחד – צייתנות ואהבה .וכאשר מישהו הוצג בפני
באבא על כל רשימת יכולותיו כמקובל באמריקה ,השיב באבא" :כישורים אלה אינם מעניינים אותי.
התכונה היחידה שאני מעוניין שתהיה לכם היא האהבה .אני מבחין מי אוהב אותי ומי לאו" ,והוסיף עם
אותה ישירות תמימה המעקרת את הכאב שבתוכחה "אהבו אותי ותגרמו לי לנחת רוח".
לגבי רוב בני המערב הגבר מתקשר עם שכל ופעילות ,האישה עם אינטואיציה ורגש .כמה פעמים
תוך כדי הסאהאוואס הדגיש באבא את החשיבות שבתפקידה של האישה ,על ידי התפקיד המיוחד שנתן
למהרה ולנשים המאנדאלי שסימלו זאת לכל אורך חייו .גם כאן הוא השתמש במשל.
אלוהים הינו אחד .הוא הינו אב ואם בעת ובעונה אחת .הוא שרוי בכל אחד ובכל דבר; אולם
אלוהים עומד גם כן מעבר לכל זאת .אני אספר לכם על אלוהים במצב שמעבר .במצב שמעבר
אלוהים הינו אלוהים האב ואלוהים האם בעת ובעונה אחת.
כעת נדון באב ובאם הארציים .נניח שלזוג יש שבעה בנים .יהיה זה אך טבעי עבור האב לאהוב את
הבנים המועילים לו ,שהינם בריאים ,נבונים ,מבריקים ....ובכן ,ששה בנים של אב ארצי זה הינם
בריאים ,חזקים ,נבונים וטובים במלוא מובן המילה; הבן השביעי הינו חלשלוש מוגבל ,בלתי מזיק,
פשוט ותמים .האב איננו רוחש שום אהבה לילד שביעי זה ,ואוהב רק את ששת בניו .אולם האם
אוהבת את בנה השביעי הכי הרבה משום שהוא חלש ,חולני ,מוגבל ,פשוט וישר.
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אלוהים הינו אב ואם בעת ובעונה אחת .האווטארים הינם הבנים של האב במצב שמעבר .כל
התקופות האווטאריות שהיו בעבר חזו בהופעתו של האווטאר כבן אלוהים בריא ,מבריק ,וחכם.
משמעות כל זאת שהאווטאר הינו תמיד בנו האהוב של האב .שימו לב שהאווטאר לובש תמיד דמות
זכר ומתערב בקרב המין האנושי כבן אדם.
עד כה ,לאלוהים במצב שמעבר לא היתה הזדמנות למלא את תפקיד אלוהים האם .בתקופה
אווטארית זאת ,אלוהים האב הינו מאוד מרוצה ממני משום שאני מבריק לאין שיעור ,חכם ,יעיל
ומושלם בכל המובנים כפי שאבי חפץ שאהיה ,ואני הוא הבן האהוב של אבי .באותו הזמן ,בדמות
זאת אני מוגבל מבחינה גופנית .בשנת  1952באמריקה ,נפצעתי בצד השמאלי של גופי מהרגל ועד
לפנים .בשנת  1956בהודו ,נפצעתי בצד הימני מהראש ועד לרגל .פרט להיותי מוגבל מבחינה גופנית,
אני גם פשוט ותמים לאין שיעור .לפיכך ,אני הוא הבן האהוב ממש של אלוהים האם .לפיכך
בהיוולדות זאת ,לאלוהים היתה ההזדמנות ,אם אפשר לומר כך ,למלא את התפקיד הכפול של אב
ואם.
מאוחר יותר ,כנראה כתשובה לשאלה "כיצד עלינו לאהוב אותך?" מצד כמה ממאזיניו ,סיפר
באבא את הסיפור המטעים את אותו רעיון על הצורך באהבה ,ואת היכולת המיוחדת של האישה לאהבה.
השמעתם כולכם אודות הקדושה מירה?  ...מירה היתה נערה יפה מאוד שחייתה לפני כמאתיים
או שלוש מאות שנה .היא היתה אישתו של נסיך מלכותי ממשפחה אמידה שבצפון הודו .היא אהבה את
קרישנה בכל לבבה ,אולם לא חייתה בזמנו של קרישנה ,בערך לפני חמשת אלפי שנים .בעלה לא היה
מרוצה מהאופן שבו היא נהגה להסתובב ברחובות משום שהיא היתה המלכה ,ומלכות אינן אמורות
להתערבב בהמון .היא נהגה להיכנס לביקתות של העניים ,שמו של קרישנה על שפתיה כשהיא זימרה .היא
סבלה מקשיים ואיומים רבים שבחנו את אהבתה לקרישנה; נעלו אותה בחדר ,מזונה הורעל ,נחש קוברה
הוכנס לזר פרחים; היא קיבלה כל זאת כמתנה מקרישנה אדוניה ושום דבר לא קרה ,הוא הגן עליה.
לבסוף המלך גירש אותה .היא אמרה" ,אם המלך מגרש אותי יש לי מקום ,אולם אם אדוני היקום לא
יהיה מרוצה ,אין לי שום מקום" .העם היפנה לה עורף .שנים חלפו ,והיא זהרה בבגדיה הבלויים .אז בא
המלך ונפל לרגליה .בהודו זה נחשב לחטא שאיש משתחווה לאישה ,ולאשתו ,הרי זה בלתי נסלח .אולם
הוא נפל לרגליה משום שהיא היתה כנה .כשהיא מתה ,כולם חלקו לה כבוד ,וכעת האנשים משננים את
מזמורי התפילה שלה (.)Bhajans
אני הוא קרישנה ,אני חפץ שכולכם תאהבו אותי כפי שמירה אהבה אותי.
יומיים או שלושה לאחר מכן טס באבא לאוסטרליה ,שם הוקם מרכז ,תחת הדרכתו של פרנסיס
בראבאזון ,המשורר האוסטרלי שהיה שנים רבות אחד מהמאנדאלי .באבא שהה עם חסידיו האוסטרליים
שלושה ימים ,ואז טס חזרה להודו.
זהו היה ביקורו האחרון בעולם המערבי ,וזאת היתה הפעם האחרונה שרוב חסידיו בני המערב
ראו אותו.
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פרק ארבעה עשר
ההתבודדות הממושכת
במשך שנים עשר החודשים שבאו אחרי הסאהאוואס של  1958באבא הלך וצימצם את קשריו
החיצוניים .ביקוריו הנוכחיים למערב היו גם האחרונים ,הוא אמר ,שהוא יערוך ,והוא הזהיר את כל
הדבקים בו שלא לצפות לעוד הרצאות ,ראיונות או התוועדויות .אפילו התכתבות נאסרה פרט למברק
במקרה דחוף .באבא דיבר לעתים קרובות על משבר ההולך ומתקרב ועל שבירת שתיקתו הממשמשת
ובאה" :מרצוני אני לא אשבור את שתיקתי .משבר עולמי יכפה עלי לעשות כן".
בתחילת מרץ  ,1959נסע באבא לשבוע אחד לבומביי לביקור בבית ספר ובית מחסה שיקומי
לעיוורים .למרות שהוא לא אמר דבר לציון הדבר באותו זמן היו אלה כמעט הביקורים האחרונים מהסוג
הזה שהוא ערך .במשך עשר השנים הבאות חייו החיצוניים התנהלו בשני מקומות בלבד ,הרחוקים פחות
ממאה וששים קילומטר זה מזה – מהראזאד ,בניינים אחדים מוקפים גן פורח המרוחקת כמה קילומטרים
מהעיר אחמדנאגאר שהיוותה את 'ביתו' העיקרי מאז  ,1944וגורופראסאד ,בונגלו מפואר בפרברי פונה על
ההרים ,לשם באבא והמאנדאלי נסעו כל שנה לשלושה חודשים מאפריל ועד יוני .גורופראסאד השתייכה
למלכה מבארודה ,חסידה נאמנה של באבא ,שהחזיקה את הבית ואחוזת הגנים שמסביבו עבור באבא כדי
שיוכל לפוש מהחום הכבד שבמישור בחודשי הקיץ.
בתחילה נהג באבא לבקר את גורופראסאד כדי לאפשר הפוגות בהתבודדותו ,ולהמשיך בטיפולו
בעניים ,במנודים ובסובלים מה שנמשך בארבעים השנים האחרונות .כששמו של באבא התפרסם לאיטו
ברחבי היבשת ,הלך ונוצר הצורך הדוחק בקרב אוהביו לראות אותו ולגעת בו ,ולבקש אחר תועלת חומרית
ורוחנית מהשהייה בנוכחותו .במאי וביוני  ,1960נתן באבא דארשאן לקהל שמנה יותר מעשרת אלפים איש
ביום אחד ,שהתכנסו מכול רחבי הודו .בחודש יוני התקיימו כמו כן קבלות פנים לעניים שלהן הוא תמיד
העניק אהבה בעוצמה מיוחדת .התיאור המובא להלן מובא מתוך 'מכתבים משפחתיים' שנכתבו על ידי
אחותו של באבא ,מאני 66.מכתבים אלו ,שנשלחו כל חודשיים  -שלושה לחסידים בני המערב ,מהווים את
התיעוד המסודר היחידי של עשר שנותיו האחרונות של באבא עלי אדמות.
במיפגש בפונה ,מאה וששים עניים ,איש ואישה ,קיבלו כל אחד חמש רופיות מבאבא לאחר שהוא
הניח את ראשו על כפות הרגליים של כל אחד מהם  ....באבא ישב בכיסא לפני שולחן ישן ששימש כבמה
שמדרגות מאולתרות איפשרו לאנשים לעמוד עליו .כל אחד מהם טיפס על זה ,ונעמד בפני באבא כדי שהוא
יוכל להשתחוות בפניו ,בה בשעה שהאדם שעמד בפניו הונחה בקפדנות שלא להביע שום רגשי תודה או
הערצה במילים או במחוות .לראות כיצד באבא מניח את מצחו על זוג רגליים יחפות ,מאובקות (ולעתים
קרובות מעוותות ומחוספסות) ,לא רק היווה רגע רגשי עמוק ,אלא גם חוויה בלתי נשכחת.
במיפגש באחמדנאגאר 67באו מאה וחמישים עניים ,בעיקר מצורעים (רבים מהם במצב של ריקבון
מתקדם) ,כל אחד מהם קיבל חמש רופיות ופיסת אריג מבאבא לאחר שהוא רחץ את רגליהם באהבה
והניח את מצחו על כפות רגליהם .ארוץ' סיפר לנו שהפגישה נמשכה כשעתיים ,ובאבא היה ספוג זיעה כולו
מהמאמץ ....בה בשעה שמתת הכסף היוותה הקלה מבורכת ללא ספק ,הרי שבמקרה של המצורעים נגע
ללב התימהון העמוק אותו הביעו למחוות אהבה זאת של באבא עבורם ,דבר שמילא את ליבם שמחה,
משום שילדי אלוהים אלו היו בדרך כלל דחויים ומנודים.
ממהראזאד ,לקראת סוף יוני ,שלח באבא מסר לחסידיו המדגיש את האזהרות שכבר ניתנו:
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אני חפץ שהלמות גלי החיים לא יפירו את שלוותכם ולא יזעזעו אתכם ,כיוון שיהיו הנסיבות אשר
יהיו ,גם הן פרי יצירתי.
אני חפץ שתישארו שקועים בחשיבה אודותי במהלך פרישותי שתמשך שישה חודשים ,כשהנסיבות
 ....ינסו להסיט אתכם הלאה ממני .זוהי הסיבה מדוע אני שב ומטעים ,בעת שהותי בגורופראסאד,
שהזמן הגיע בו אני מבקש שתיצמדו לשולי גלימתי 68בשתי ידיכם – במקרה ואחיזת יד אחת
תישמט ,הרי שהשנייה תמשיך לאחוז.
ולבסוף ,אני מבקש מכולכם לזכור שלא להטריד אותי בשום אופן תוך כדי פרישותי ,גם לא
באמצעות כתיבה אלי לאישור זאת או לשוב ולאשר את אהבתכם אלי.
כל ימי חייו ,מהרגע שבו הוא נעשה מודע למעמדו כאווטאר ,באבא הפך לנוהג את פרישותו
לבדידות .אולם כעת פרישותו נראתה כחמורה יותר אפילו עבור אלו ששהו עימו כבר מהימים הראשונים.
לקראת סוף שנת  1960כתב ארוץ' במכתב ..." :נראה כי באבא האהוב מעוניין כעת להיות חסר עניין
לחלוטין! הוא נראה כשקוע מאוד במשהו רציני ביותר ,ויחד עם שתיקתו יוצאת הדופן ,הרי שבוודאי הוא
מנע את כל הפעילויות שבסביבתו המיידית .אין הוא חפץ לשמוע דבר ואין הוא רוצה לטפל בדבר ,וגם לא
ליטול חלק בשיחה אותה אנחנו עורכים כשאנו יושבים בסמוך אליו ....האווירה סביב מהראזאד טעונה
במעין 'דומיה' – שום פעילות (רחוק מכך!) כאילו שהשתיקה התגלמה באדם".
פרישות עמוקה זאת התארכה ,פרט להפסקות קצרות ,עד לנובמבר  .1962בתחילת אותו חודש
הוא העניק במשך ארבעה ימים את הדארשאן האחרון לאוהביו מכל רחבי העולם .זה היה בגורופראסאד
לשם חזר באבא במיוחד לתכלית זאת .בני המערב נכחו בבקרים ,בני המזרח אחרי הצהריים; כמעט 140
הגיעו מאמריקה ,אירופה ,אוסטרליה ,ניו זילנד וכשלושת אלפים מכל רחבי הודו ,איראן ופקאקיסטאן.
במות וסככות מיוחדות הוקמו במגרש כדי להכיל כל כך הרבה אנשים.
התקופה שבה הדארשאן הזה התרחש היתה של משבר פוליטי חמור .סין ,שהשתלטה על טיבט –
שנחשבה במשך מאות שנים 'כמקור הכוח הרוחני' בעולם – הטילה את צבאותיה לעומת הודו ,כך
שלמעשה המדינה היתה שרויה במלחמה .מעברו השני של העולם נראה היה ששתי מעצמות העל ,ארצות
הברית וברית המועצות ,שאיבה שררה ביניהן מאז סיום מלחמת העולם השנייה ,עלולות להגיע לעימות
סופי ביניהן מחמת בניית אתרי הטילים הרוסיים בקובה .כמובן שהדבר העיק על מחשבותיהם של כל
הנוכחים כשבשורת קבלת הפנים של באבא הוקראה.
ילדי היקרים ,בואכם ממקומות שונות מעבר לאוקיאנוסים שימח אותי .ולמרות ששום מחיר
לשהייה במחיצתי איננו גדול מדי ,נגע לליבי הקורבן שכמה מכם עשו ....זהו קיבוץ של ילדים
מהמזרח ומהמערב בבית אביהם.
כל הדתות העולמיות מכריזות כי קיים אלוהים אחד ,האב של כל הבריאה .אני הוא האב הזה.
באתי כדי להזכיר לכל בני האדם כי עליהם לחיות עלי אדמות כילדים של אב אחד עד שחסדי יעורר
אותם להכרה  ....כי כל ההתבדלויות והמחלוקות והשנאות אינם אלא משחק צל בערותם.
למרות שכולם הם ילדי הם מתעלמים מהפשטות ומהיופי של אמת זאת כשהם שקועים בשנאות,
מחלוקות ומלחמות המפצלות אותם בעוינות ,במקום לחיות כמשפחה אחת בבית אביהם
האלוהי ....זהו הזמן שהם יבחינו בנוכחותו של אביהם האלוהי בקרבם ובאחריותם כלפיו
ולעצמם....
בשורה של מסרים מעמיקים דיבר באבא אודות טבע הבריאה ,על אינסוף מערכות היקום שלה.
בחלק מהן ,מתפתחות צורות חיים ,בכוכבים אחרים הושלמה האבולוציה וקיימים בני אדם .אולם הוא
 68שולי הגלימה – דאמאן  ;daamanבא כמשל לדרך בה התלמיד חייב לדבוק במורה – כילד האוחז בשולי שמלתה של אמו כדי שלא
ילך לאיבוד בקרב ההמון.
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המשיך והטעים בחשיבות המיוחדת של הפלנטה שלנו" :רק עלי אדמות אפשר להגשים את האלוהיות .אין
זה אפשרי להתקשר עם עולמות המכילים את ממלכות האבולוציה שאין בהם התפתחות רוחנית .בעולמות
אחרים אלו קיימות יישויות שהן יותר אינטליגנטיות מאשר בני האדם .כדור הארץ הינו מרכז הבריאה
משום שבני האדם נוצרו בדמותו של אלוהים ,ורק בני אדם עלי אדמות מסוגלים להתפתח" .באבא סיים
בהערה הצינית" :באמצעות תלמודיכם דברים פשוטים הפכו לקשים ביותר".
צ' .ב .פארדום ,שלא ראה את באבא יותר מארבע שנים ,נדהם מהשינוי שבהופעתו" .הופעתו היתה
זוהרת כמקודם ,עיניו חריפות כתמיד ,ונראה היה שעירנותו לא דהתה ,אולם הוא היה מכונס בעצמו,
וברוב הזמן נראה כמתבונן הרחק הרחק ,כאילו איננו שייך לעולם .הוא חייך כל העת והיה נכון להתבדח,
וחוש ההומור שלו לא נטש אותו ,אולם היה הבדל בו לא הבחנתי מקודם .מעל לכול היתה שרויה עצבות
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עזה שנגעה בי באופן מוזר .כשהוא הלך יכולתם לראות שהילוכו כבד".
יומיים לאחר מכן נתן באבא נזיפה חמורה לנוכחים ,שכנראה היתה מכוונת לעולם באופן כללי:
הייתי חייב לתת לכם הודעה ביום חמישי משום שציפיתם לכך; ונושא המסר היה היותכם ילדי
משום שלמרות דיבורים רבים אודות משפחת-באבא הרי שכל מה שיש זה מראית עין מאשר רעות
אמיתית ביניכם ,ילדיו של האב האלוהי היחידי.
ילדים אמיתיים של האב האלוהי היחידי אינם מברכים זה את זה בחיוכים ובחיבוקים ובו זמנית
נושאים טינות ותחושות רעות ,אלא ליבותיהם מלאי התעניינות ערה לאושרם של חבריהם ומוכנים
להקריב למען האושר הזה.
אם תהפכו אותי לאביכם האמיתי ,כל המחיצות והיריבויות שביניכם ,וכל הבעיות האישיות ביחס
לחייכם ,ייעלמו באוקיאנוס אהבתי....
כל עוד לא ישררו תחושות של אחווה בלבותיכם ,כל המילים אותם אתם דוברים או מדפיסים בשמי
הינן ריקות; כל המרחקים שאתם גומאים בשירותי הינם חסרי ערך; כל המוסדות למען עבודתי
אינם אלא מראית עין של פעילות; כל הבניינים המיועדים להכיל אותי הינם מקומות ריקים וכל
הפסלים שאתם מקימים כדי להכיל אותי הינם של מישהו אחר....
הייתי סבלני ּוותרן ....משום שהינכם ילדים צעירים מאוד באהבתי ,ילדים זקוקים לצעצועים
למשחק .אולם כעת התבגרתם והתחלתם להבין שעבודה גדולה יותר מצפה לכם ממה שעשיתם עד
כה .ואתם תוהים בלבכם ובנפשותיכם מה יכולה להיות העבודה הזאת.
אין זאת עבודה שונה ....זוהי אותה עבודה הנעשית באופן אחר .ודרך זאת היא הדרך של התבטלות
עצמית ,שמשמעותה ככול שאתם עובדים יותר עבורי אתם חשים פחות חשובים בתוככם .אתם
חייבים לזכור תמיד שרק אני עושה את עבודתי ....אני מאפשר לכם לעבוד בשבילי כדי שתהיה לכם
ההזדמנות לעשות שימוש בכישרונות וביכולות שלכם באופן בלתי אישי ובכך להתקרב אלי עוד
יותר....
כאשר אתם שמים את עבודתי קודם לעצמכם ,העבודה תתנהל כשורה ,הגם שלא בהכרח באופן
חלק .ובעת שהעבודה איננה מתנהלת כיאות ,משמעות הדבר ששמתם את עצמכם בינה ולבין
מטרותיה.
הדרך של עבודתי היא דרך ההתבטלות העצמית ,שהיא דרך העוצמה ,לא חולשה ,ובדרך זאת
תתבגרו באהבתי....
לקראת סיום ההתכנסות שאל עיתונאי את באבא אודות מצב המלחמה עם סין ,ומה יהיו
תוצאותיה" .מאחר ואני הוא קדמונו של עולם ומכיוון שאני נמצא בהודו" ,השיב באבא" ,בסופו של דבר
הודו תנצח" .זה דווח למחרת בכל רחבי המדינה ,כשפרט לחמשת המילים האחרונות הכול הושמט.
לפני שהסתיים הדארשאן הירשה באבא למאנדאלי להשתחוות בפניו אחד אחרי השני .זאת היתה
הפעם הראשונה אחרי עשרים ושתיים שנה שהוא איפשר זאת ,וזה נראה כמסמל התכנסות עמוקה עוד
יותר בה המעצורים יהיו פחותים וקלושים יותר .מזמן לזמן ,בזמן ביקורו השנתי בגורופראסאד התנהלו
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'חינגות של שירה' בהן זמרים הודיים מפורסמים השתתפו ומבקרים הורשו לבוא ,במיוחד בימי ראשון
אחרי הצהרים .כמו כן ,לפעמים ,המבקרים עצמם היו מביאים הצגות ושעשועים בפניו .שנתיים וחצי
מאוחר יותר ,במאי  ,1965היו שישה ימים של דארשאן נוסף עבור החסידים בני המזרח ,שחלק מהם עבר
מרחקים גדולים כדי להיות נוכחים – קבוצה אחת מאיראן בילתה לא פחות מאחד עשר יום במסע הרכבת
המפרך .לקראת סוף אותה שנה סאהאוואס דומים יועדו עבור בני המערב ,אולם לפני שחודש דצמבר הגיע
זה נדחה ,וזה שב ונדחה שנה אחרי שנה משום שפרישותו של באבא הלכה והתארכה .לא היתה זאת
הסתלקות מעבודה ,אלא התכנסות בתוך עבודתו.
מה היה טבעה האמיתי של עבודתו ,אפילו אלו שבילו את חייהם במחיצתו של באבא ידעו מעט
מאוד .כל מה שיכלו ללקט מהערות נדירות היה שזה התנהל ללא הפוגה" .אתם רואים אותי עושה כל
זאת" ,אמר להם פעם באבא תוך כדי הפוגה בגורופראסאד בחודש יוני " ,1963אולם בו זמנית עבודתי
נמשכת .הרי זה בדומה לנשימה אצלכם – אתם מדברים ,עובדים ,משחקים ,אוכלים ,ישנים וכולי ,אולם
אינכם חדלים לנשום אף פעם .הרי זה דומה לעבודתי ,הממשיכה ללא הפוגה למרות כל מה שאני נראה
כעושה".
כמו כן הם הבינו שזה היה מכוון ישירות למצב העולמי ,בכל שעה ושעה ויצאה אל הפועל 'ברמות
העילאיות הפנימיות' ,באופן שאי אפשר לראותו ואי אפשר להבינו ,בדרך שבאבא פעל על נפשות ציבורי
אנשים שהיו עסוקים בשעשועים כלשהם.
ועל הכול הם יכלו לראות בעצמם כי זה היה כרוך בסבל גופני וגם נפשי" .לאחר שאשוב
למהראזאד" ,הוא אמר בקיץ " ,1963הייסורים והתוהו ובוהו ילכו ויתגברו ברחבי העולם .זה יהיה הד
לייסורים שאני אצטרך לעבור במשך תשעת החודשים".
זה נאמר זמן קצר לפני שהחל באבא בפרישותו האחרונה ,הבלתי נגמרת לכאורה – אכן בלתי
נגמרת ממש הגם עם הפסקות פה ושם ,פרישות שתמשך לא פחות מאשר חמש שנים .ואם לגבי העולם
בכללותו שנים אלו היו של "סבל ותוהו ובוהו" ,כולל זוועות מלחמת וייטנאם ,רציחתו של הנשיא
האמריקאי ,מלחמת ששת הימים בישראל ,עם מבול חטיפות המטוסים והרציחות שבאו בעקבותיהן ,לגבי
הודו זה היה נכון באופן מיוחד .המדינה נאלצה להתמודד עם מלחמה ,שואות טבע של הצפות והשחתת
יבול בקנה מידה עצום ,רעב ,מותם של שני מנהיגים ,נהרו ושאסטרי ,ואי שקט פוליטי בלתי פוסק.
תחילה כאביו הגופניים של באבא התמקדו סביב פרק הירך שנשברה בתאונה ושאותה הוא סרב
בעקשנות לנתח" .הכאב הינו קשה ,אולם היקף העבודה אותה אני משלים הינו טוב" .כשהשנים חלפו להן,
ובעזרת הכירופראקטור העיוור ,דוקטור הארי קנמור ,זה הוקל בהרבה ,אולם כעת באה סיבה חדשה
לייסורים ,שסיבתה הגופנית היתה כנראה עיוות שנוצר מהפציעה המקורית בירך .במכתב מחודש אפריל
 ,1965כתבה מאני" :פרט לכאב המתמשך בפרק הירך וחוסר יכולתו ללכת בחופשיות ,הוא פיתח בחודשים
הרבים האחרונים כאב בצוואר עמוד השידרה ,זאת אומרת ,בעורף הצוואר והמקרין לעבר הכתפיים.
לאחרונה הכאב הלך והתעצם ....כאשר באחת הפעמים של ביקוריו החוזרים ונשנים למהראזאד ,הביע
דוקטור גינדה את חרדתו והפתעתו לעיקשותו של הכאב ,טפח באבא האהוב על ידו בחיבה ואמר' ,אל
תדאג .כל זה הוא רצוני .רק אני יודע את מקור כאבי ,וזה ייפסק אחרי יולי .בכל אופן אני רוצה שאתה
תמשיך ותעשה כמיטב יכולתך לשכך זאת'( ,והוא מוסיף לאחר זמן מה) 'ואני אעשה כמיטב יכולתי להגביר
את זה!'  ....באבא אמר למאנדאלי יותר מפעם אחת' ,אין זה אלא (העול של) הייסורים הקוסמיים סביב
צווארי' – ואכן מייצב הצוואר הרפואי אותו הוא לובש נראה לנו כמסמל את העובדה הזאת".
חמישה חודשים מאוחר יותר ,בהודעת הביטול של הסאהאוואס לבני המערב בחודש דצמבר ,אמר
באבא" :המצב בעולם גרוע מאוד ,ומחמיר מיום ליום .עומס עבודתי הקוסמית משפיע נוראות על
בריאותי ,והכאב בצווארי מעבר לכל דמיון".
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על כל פנים ,לא כל הרשומות משנים אלו הינן של ייסורים .פה ושם נראה באבא ,יושב על שרפרף
גבוה משום שהתנועה גרמה לו לכאב ,משחק בטניס שולחן עם המאנדאלי ,או בחוץ ,בגן ,נהנה ממשחק
המכונה 'שבע אבנים' ,בו הנהג והגננים השתתפו גם כן .בגירסה הודית זאת של כדורת ,שבע חתיכות אבן
או רעף אוזנו זו על גבי זו ,והמשחק מנסה להפיל אותן בעזרת כדור .באבא נהנה מאוד בגנים ,כשהוא צופה
בחיות ובציפורים המבויתים והפראיים .הוא נהנה להקשיב למוסיקה" :שעת התה במהראזאד" ,כותבת
מאני" ,הינה שעה מאושרת עבורנו הנשים ,כשאנו ישובות מסביב לשולחן האוכל עם אהובינו האלוהי;
בשיחות הקצרות וצילצולי הכפיות בספלים ,מתערבת לה המוסיקה מרדיו הטרנזיסטור שלנו ....זה היה
מגלה את באבא טופח בעוצמה על השולחן בקצב עם המוסיקה ,והתגובה של קומקום התה מהפליז הינה
ריקוד זעיר שהוא קופץ מעלה מטה עם רעידות השולחן".
ילדים ומבוגרים שנפשם כילד הביאו לו להקלה .הוא הגיב מייד לנכונותם האוהבת של ילדים,
שלא ידעו להעלות שום דרישות ,שלא היה להם שום עניין בהרצאות ,אבל כל מה שרצו זה להיות סמוכים
אליו עד כמה שניתן .בגורופראסאד באסיפה צפופה כל כך שאי אפשר היה לראות שום סנטימטר חשוף
בריצפה ,רמז באבא והזמין אליו בדממה ילדה קטנה בקושי בת ארבע .היא נדחקה לקראתו ,השתחוותה
ברצינות בפניו ,ואז חייכה בהתלהבות כשבאבא קרב אותה אליו ,חיבקה וליטף את לחייה .לאחר מכן
התגלה שהיא הגיעה ממקום מרוחק מפונה .הוריה לא היו עימה .כששמעה שכמה מהשכנים מתכננים
לנסוע לפונה כדי לראות את באבא ,היא דחקה בהוריה והתעקשה בדמעות שאימּה תאפשר לה להצטרף
אליהם ולראות אותו.
באסיפה צפופה אחרת באותו זמן ,היתה אם עם שני ילדים רועשים .אף אחד לא שיער שבאבא
אפילו הבחין בה ,כשהוא היה עסוק בקבלת פני שורת מבקרים ארוכה המקשטים אותו בפרחים .אבל
כשהאישה הגיעה לבסוף אל באבא ,הוא שאל" :האם שני הנערים הללו מציקים לך?"
"כן באבא ,זה מה שהם עושים!" היא ענתה ברגשנות.
"אם שני ילדים הופכים את חייך לגיהינום" ,שאל אותה באבא" ,האם את מסוגלת להעלות על
הדעת את הצרה שיש לי עם מיליארדי ילדים?"
אחד מהאמאנדלי שמנוכחותו באבא נהנה מאוד היה קאקא באריא ,בן לוויה מהימים המוקדמים
שנסע מספר פעמים עם באבא אל המערב ,ושלקח חלק 'בציד מאסטים' פעמים רבות .במהראזאד הוא
מילא את תפקיד המנהל ,והוא זה שנתן לראשונה למקום את שמו .בהיותו חסר התעסקות עצמית
מוחלטת ,קאקא היה מצטרף לכל שעשוע ולעתים קרובות סיפק שעשוע משל עצמו בדרך המיוחדת שבה
הוא השתמש בשפה" .מתרוצץ סביב באבא כתרנגולת מגוננת" הוא היה שומר על אש מתמידה של השגחה
ותגובה .לא מוטרד מזיכרון שהלך וכשל ככל שהוא הזדקן ,קאקא היה ממציא כל מיני מילים שהיו חסרות
לו ,והיה מביא ביטויים חלופיים שדמו למה שהוא ניסה להיזכר .באבא אמר על קאקא" :בה בשעה שכולם
מוסיפים על מעמסתי ,קאקא מקל במשהו על כך".
ולפעמים הכאב היה נעלם מעת לעת ,וביוני  ,1967מדווחת מאני בשמחה מגורופראסאד" :בכל
בוקר ואחר צהרים אנו רואים את אהובנו צועד לכל אורך המרפסת המרוצפת בשיש ,מאולם המאנדאלי
ובחזרה .בנוסף לאושרנו בראותנו אותו פוסע כך הוא ההבחנה בעונג שזה מסב לו ,כאשר בסוף צעידתו הוא
שואל בחיוך מאושר 'כיצד אני הולך?' "
בכל אופן ,הרשומות של שנים אלו הן של עבודה אינסופית וכאב הולך וגובר .אודות הכאב
בצוואר ,כתב דוקטור ראם גינדה ,נוירולוג בכיר מבומביי שהיה גם חסיד נאמן ,לדוקטור גוהר ,חברה
במאנדאלי ורופאתו האישית של באבא" :מה שהידע שלי משיג אודות מה שידוע לגבי המצב של צווארו,
הרי שניסיתי את כל מה שניתן .אולם אני חייב להודות  ....כישלוני המוחלט בהקלת כאבו של באבא
האהוב .אני חסר אונים לגמרי בטפלי בו ,החזק ,אם אפשר לומר כך ,יותר מכל אוקיאנוס ובה בשעה חסר
אונים כחתלתול".
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אין הדבר מפתיע ,בעת שהם תהו אודות הכאב המיסתורי הזה ,אלו סביב באבא נזכרו כיצד בשנת
 ,1940צ'אטי באבא – אחד מגדולי המאסטים ,שאז חי במהראבאד עם באבא – אמר כי כל הייסורים
אותם נושא באבא נובעים מחסדו ואהבתו לאנושות .הייסורים העתידים לבוא עלי אדמות היו נוראים כל
כך שהאנושות לא היתה מסוגלת לשאת זאת ,ולכן באבא נטל קצה אחד מהעול על כתפיו.
במסר שנשלח בראשון במרץ  ,1968הדוחה את סוף פרישותו פעם נוספת עד עשרים ואחד במאי,
כתב באבא" :לאף אחד אין שום מושג אודות עוצמת העבודה שאני עושה בפרישות הזאת .הרמז היחידי
אותו אני יכול לתת הוא זה ,שבהשוואה לעבודה שאני עושה בפרישות ,כל העבודה החשובה הנעשית
בעולם מצורפת יחדיו הינה חסרת משמעות לחלוטין .למרות שעול העבודה מרוצץ אותי ,תוצאת עבודתי
תוחש בעוצמה רבה על ידי כל האנשים בעולם".
אולם פרישותו של באבא לא הסתיימה במאי ,לא יותר ממה שהיא הסתיימה במרץ ,או בפברואר,
או בחודש נובמבר .הוא המשיך את עבודתו לכל אורך ביקורו השנתי בגורופראסאד והלאה בחודש יולי
לאחר חזרתו.
לבסוף ,בערב יום שלישי ,שלושים ביולי ,1968 ,הוא הכריז" :עבודתי הסתיימה .היא הושלמה
במאה אחוז לשביעות רצוני .תוצאת העבודה הזאת תהיה גם היא מאה אחוז ותתגשם החל מסוף
ספטמבר".
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פרק חמישה עשר
הסאהאוואס האחרונים
כשקם באבא מפרישותו הארוכה האחרונה ,היה זה כשמצבו הגופני הגיע כמעט לנקודת השבירה.
למבקרים בודדים שהוזמנו במיוחד למהראזאד באוקטובר  ,1968הוא אמר :אין ספק שאתם ואוהבי בכל
מקום תוהים מדוע ,לאחר שתקופת עבודתי הנמרצת בפרישות הסתיימה ,עדיין אינני מאפשר לאוהבי
לראות אותי".
"העומס של אותם שמונה עשר חודשי עבודה היה נוראי .נהגתי לשבת לבד בחדרי כמה שעות בכל
יום כשדממה מוחלטת נאכפה על המאנדאלי ....העומס היה לא רק מהעבודה עצמה ,הגם שעבדתי על כל
רמות התודעה ,אלא גם בשמירת הקשר עם המישור הגשמי .כדי לשמור על הקשר הזה נאלצתי לחבוט
בירכי הימנית באגרופי כבפטיש ....בכל אופן ,דרוש זמן מה עד שכל הסימנים של מעמסת העבודה
יתפוגגו" .באבא המשיך כדי לבשר את החדשות שכולם כמהו לשמוע :כינוס גדול אמור היה להיערך
בגורופראסאד עבור בני המזרח ובני המערב כאחד .זה היה אמור להימשך כמה שעות שנקבעו מראש בכל
יום מהעשרה באפריל ועד לעשרה ביוני .1969 ,כרגיל ,רשימת הכנות מדוקדקות הוכנה עם הנחיות
מפורטות עבור כל מי שישתתף – ולא נשכחה בשורת ניחומים עבור אלו שכמהו לבוא ולא היו מסוגלים
לכך.
כמה מאלה ששמעו את ההודעה הביעו פיקפוק האם גופו של באבא יוכל לשאת במעמסת תוכנית
מתישה כזאת .אולם הוא הרגיע אותם" :זה יהיה קל עבורי להעניק לאוהבי את הדארשאן שלי ,כך שאל
לכם לדאוג לכך .אני אעניק דארשאן כשאני שכוב וזה לא יהווה שום מעמסה על גופי .זה יהיה שונה מכל
הדארשאנים הקודמים ויהיה האחרון שינתן בדומיה .למרות שאהיה שכוב אני אהיה חזק מאוד .מצבי
הגופני הנוכחי הינו מחמת עבודתי ,אולם אז עבודתי תושלם ורוחי תהיה מרוממת מאוד"...
מכתבה של מאני ,המבשר לעולם את החדשות אודות הסאהאוואס הממשמשות ובאות הסתיימו
במילותיו של באבא:
"אמרתי כל העת :הגיע הזמן,
הוא מגיח במהרה ,הוא ממש עימנו.
היום אני אומר :הגיעה השעה .זיכרו זאת!"
למרות שבאבא נהג להקל ראש מהחרדה לבריאותו ,המקורבים אליו חשו בדאגה הולכת וגוברת
במיוחד מתחילת דצמבר ,כשהוא החל לסבול מהתכווצויות שרירים .הוזמנה בדיקת דם ,והרופאים לא
האמינו למימצאים 70.הם הזמינו בדיקה נוספת שאישרה את הראשונה .דוקטור גינדה ,שנקרא מבומביי,
נזכר לאחר מכן" :ראיתי שוב את באבא האהוב בתשעה עשר בדצמבר ,1968 ,כשבריאותו התדרדרה עוד
יותר .באבא האהוב החוויר מחמת אנמיה ,כפות רגליו וקרסוליו היו נפוחים .הוא לא היה מסוגל
71
להתיישב .הוא סבל מהתכווצויות באבריו"....
בעשרים ושנים בדצמבר נחגג יום הולדתה של מהרה כפי שהיה נהוג כל העת ,וביום המחרת נטל
באבא חלק בחתונת אחיינו דארא עם אמריט( 72בתו של לוחם החופש ההודי שטרּוגאנה קּומאר) ,בן אחיו
הצעיר אדי ס .איראני שבא מאנגליה עם אשתו ובתו שירין .מעשרים ושישה בדצמבר התעצמו
 70בדיקות הדם הראו שהוא צריך להיות חסר הכרה ,אולם הוא שמר על תודעה עירנית לגמרי עד הסוף( .המתרגם)
 71קטע זה וחלקים אחרים בפרק זה נלקחו מהסאהאוואס האחרונים של מהר באבא ,שנכתבו בידי דוקטור ה .פ .בהרוצ'ה ,שיצא לאור על
ידיו בנבסארי ,הודו.
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ההתכווצויות ,ובאבא שב ואמר למאנדאלי" ,הזמן קרוב מאוד" .בתשעה בינואר ,1969 ,כאשר פרייני,
אשתו של אדי באה לראותו לפני שובם לאנגליה ,באבא אמר לה שלא לדאוג לבריאותו ,משום "שהכל יהיה
כשורה בסוף החודש הזה".
עד השנים עשר בינואר ,באבא היה עדיין הולך כל בוקר ואחרי צהריים לחדר שהיה מאוכלס
במאנדאלי הגברים ,כפי שהיה זה מנהגו זה זמן רב .אולם לאחר יום זה הוא לא עזב עוד את חדרו.
בשלושים בינואר ההתכווצויות החמירו מאוד .כמה אנשים ניצבו במשמרות יומם ולילה ,אוחזים בחוזקה
ברגליו ,כשהתכווצות זעזעה את גופו .הכאב היה עצום .בתשע וחצי באותו ערב אמר באבא לבאהו
קאלצ'ורי ,אחד מהאמאנדאלי ,שהיה ממונה כשומר לילה עבורו שנים רבות" ,אינני הגוף הזה" .בשעה
שלוש ארבעים וחמש לפנות בוקר נקראו המאנדאלי ,וקבוצות של גברים ונשים נשארו להשגחה קבועה
לכל אורך הלילה והבוקר שלאחריו .ברגע מסוים בבוקר שלח באבא אל חדר המאנדאלי להביא לוח עליו
נרשמו שלושה חרוזים מהמשורר האהוב עליו חאפיז .את אלו הוא ציטט פעמים רבות ,ונראה היה כאילו
הוא מבקש לחקוק אותם בזכרונם באופן קבוע.
אני הוא עבדו של המורה שגאל אותי מבערות;
מה שמורי עושה הינו בעל התועלת הגבוהה ביותר לכל הנוגעים בדבר.
כיאות לעבד בר מזל ,מלא כל פקודה של המורה ללא שום שאלות כמו 'מה' 'למה'.
אודות מה שאתם שומע מהמורה ,אל תאמר לעולם שהדבר שגוי ,יקירי,
משום שהטעות טמונה בחוסר יכולתך להבינו.

באבא שאל כמה פעמים היכן דוקטור גינדה ,שהוזמן מבומביי ,בהחוותו חיפוש אחר 'ג' .התנועה
הקלה ביותר עלולה היתה לחולל התכווצות וכל פעם הוא נרתע מהכאב; כאב נוסף התפתח בגבו .כדי
לשכך את ההתכווצויות פאדרי ( )Fareidun N Driverנתן לבאבא כדורים שהיה צורך להגישם כל עשר
דקות .פאדרי נתן לבאבא את המנה הרביעית בשעה שתים עשרה בצהרים ,ובפעם האחרונה ביקש לדעת
באבא אם דוקטור גינדה כבר הגיע .כששמע שהוא עדיין לא הגיע ,החווה באבא "זה מאוחר מדי".
בשעה שתים עשרה ורבע התכווצות חזקה במיוחד טלטלה את באבא" .הוא היה ישוב על מיטת
הניתוחים שלו כשגבו וראשו מורמים .באבא שילב את ידיו וסגר את פיו בחוזקה .נשימתו חדלה לפתע.
ההפוגה אחרי ההתכווצות לא באה ובאבא נותר חסר תנועה .ארוץ' ,השתמש בהבנתו וניסה לפתוח את פיו
של באבא .הוא גילה שהלשון נפלה אחורה .ארוץ' הצמיד את פיו לפיו של באבא והחל להפיח אוויר
לריאותיו של באבא בכוח .ההנשמה הזאת מפה לפה נמשכה קרוב לשלושים דקות .פראנסיס ובאהו
שיחררו אותו לזמן מה .צלצלו בטלפון לאדי 73באופן דחוף כדי שיביא את דוקטור בריסמאן ובלון חמצן
מבית החולים של המיסיון האוונגלי באחמדנאגאר .פנדו בדק את דופקו של באבא .דוקטור גוהר היתה
עסוקה במתן זריקות במאמץ להחיות את באבא.
"בשתים עשרה וארבעים הגיעו דוקטור גינדה יחד עם אדי ודוקטור בריסמאן .הם הביאו עימם
בלון חמצן .ארוץ' התמוטט על הריצפה מותש כולו .דוקטור בריסמאן עיסה את הלב .אזי הוא בדק את לבו
של באבא עם סטטוסקופ והעבירו לדוקטור דונקין ,שלאחר שבדק את באבא ,העבירו לדוקטור גינדה.
שלושת הרופאים דנו ביניהם אודות משהו שהמאנדאלי לא יכלו להבין .דוקטור גינדה בדק את הרפלקסים
בעיניו של באבא .הלב הפסיק לפעום ,הרפלקסים נעלמו והחיים חדלו!"
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וכעת היה ברור מדוע באבא התעקש כל העת על בואו של דוקטור גינדה .הנשים המאנדאלי היו
המומות; הן לא יכלו להאמין שבאבא נטש את גופו והן חשבו שהוא נמצא בתרדמת או בטראנס .בין
הגברים "נראה היה שמוחותיהם קפאו" .דוקטור גינדה לקח אז את האחריות .הוא אמר להם שעליהם
להתנהג ללא רגשנות ובצורה מעשית ,ובעצמו כתב את תעודת הפטירה של באבא .כשהם דנו כיצד לפעול,
נזכר ארוץ' שבאבא אמר לו יותר מפעם אחת" ,כאשר אטוש את גופי ,הבא אותי וטמון אותי בקבר
שבמהראבאד" .דוקטור גינדה אמר שאם זה צריך להיעשות ,הרי שהפינוי חייב להיעשות בתוך שש שעות,
וכששמע שריצפת הקבר היתה של אבן ,הוא אמר שיש להסיר את האבנים האלו .המשימה הוטלה על
פאדרי ,שנסע למהראבאד והחל לעבוד .הלמות החפירה של פאדרי היתה האיתות הראשון לכפריים
מארנגאון שקרה משהו .בינתיים צ'אגאן מאסטר ,חבר אחר של המאנדאלי ,נשלח לאחמדנאגאר להכין
לוח עץ שעליו תונח גופתו של באבא ,יחד עם מכסה לארון בו הוא הוטמן מאוחר יותר.
גופתו של באבא הורמה כעת על אלונקה והונחה ליד מיטת האלומיניום שלו ,והגברים מבין
המאנדאלי באו אחד אחרי השני כדי להשתחוות למורה שלהם בפעם האחרונה במקום שהיה ביתו וביתם
יותר מעשרים שנה .מאוחר יותר אחרי הצהרים הגיע אמבולנס כדי לשאת את גופתו של באבא אל הקבר
במהראבאד .כשהאמבולנס התנהל לאיטו במעלה הגבעה ,הכפריים מארנגאון ,שכבר קיבלו את ההתראה
מחמת החפירה ,שיערו מה התרחש ,והחדשות התפשטו עד מהרה.
אודות הגבעה במהראבאד אמר פעם באבא" :עיקר עבודתי הקוסמית נעשתה על גבעה זאת.
בחרתי בנקודה זאת למקום מנוחתי האחרון; כשאנטוש את הגוף ,הוא ינוח כאן ,בקברי .צמתי כאן שישה
חודשים .נהגתי לרבוץ כאן בגומחת הקבר כשאני ניזון ממים ומקפה ...לאחר שאטוש את גופי השאריות
הגופניות ינוחו כאן ,וגבעה זאת תהפוך למקום עליה לרגל חשוב בעולם .לאחר שבעים שנה  ....עיר גדולה
תצמח מסביב".
לאחר שהוצא מהאמבולנס ,הונחה גופתו של באבא בצריף ,מול דלת הקבר .אזי ,לאחר שהודיע
פאדרי שהריצפה נחפרה והקבר מוכן ,נישאה האלונקה מהצריף אל הכניסה והונחה על לוח העץ שהובא
בידי צ'אגאן .מצד אחד שם ארוץ' שלוש אבנים מהריצפה ,וכעת כרית הושמה מתחת לראשו של באבא.
צעיף ,שכבר היה כרוך סביב ראשו וסנטרו ,סודר מחדש .באבא היה שכוב כעת כשראשו פונה צפונה ועיניו
עצומות ,פונות אל המדרגות דרכן ירדו חסידיו אל גומחת הקבר .זמן מה לפני כן ,שאל באבא את
המאנדאלי אם יהיה זה ראוי שהוא יעניק את הדארשאן הממשמש ובא כשהוא שכוב .הם שיערו שהוא
התייחס למצבו הבריאותי שעלול היה למנוע ממנו לשבת כל העת ,והסכימו לכך .לפיכך ,ביקש מהם באבא
שיגביהו את ראשו כדי שאוהביו יוכלו לראותו ממרחק .רק כעת הם ירדו לסוף כוונתו.
כמעט מייד לאחר שבאבא נטש את גופו ,הגברים המאנדאלי דנו אודות ההודעה שיש לשלוח
לעולם .לבסוף הם הסכימו על הנוסח" :אווטאר מהר באבא עזב את גופו הגשמי בשעה שתים עשרה ורבע,
בשלושים ואחד בינואר  ,1969במהראזאד ,כדי שיחיה לנצח בלבם של כל אוהביו .גופתו של באבא האהוב
תיטמן במהראבאד ,ארנגאון באחד בפברואר בשעה עשר בבוקר בקבר אותו הוא ציווה לבנות לפני הרבה
זמן".
כל אחר הצהריים שלח אדי ק .איראני ,המזכיר ובן הלוויה זה שנים רבות של באבא ,מברקים
למרכזים של באבא ולאוהביו בהודו וברחבי העולם .הרדיו הכללי של הודו בישר את הידיעה באותו ערב,
וחזר על ההודעה כמה פעמים ביום המחרת ,לעתים עם תיאור תמציתי של חיי באבא .למחרת גם
הבי.בי.סי .הודיע על פטירתו ועיתונים ברחבי העולם פירסמו את החדשה .בכל רחבי העולם תגובתם של
רוב אוהבי באבא היתה של אי אימון; כשהודיעו להם את החדשות ,הם שיערו שהמודיע או העיתון טעו
בהכרח .המברקה הצנועה באחמדנאגאר קרסה במברקים המבקשים אימות ,הכחשה או מידע רחב יותר.
אבל ממחוזות שכנים ,המוני חסידים ששמעו את הרדיו פשוט נטשו הכל ויצאו לדרך אל מהראבאד .רבים
באו מבלי לחכות לשיחרור מעבודתם ,לא עצרו כדי לצרור מעט בגדים ,כסף או אוכל .הם באו כצליינים,
שמטרתם הצדיקה כל קרבן ודילוג על כל נוהל .עם זריחת השמש המונים זרמו למהראבאד ברגל
ובאופניים ,בעגלות שוורים או בעגלות רתומות לסוסים .אוטובוסים מיוחדים נשכרו במיוחד כדי לעבור
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את עשרת הקילומטרים שבין אחמדנאגאר ומהראבאד .חסידים אחרים ,שהתגוררו הרחק ולא יכלו להגיע
למהראבאד בשעה עשר בבוקר בשבת ,הזמן שהוכרז לאטימת הקבר ,שלחו מברקים שזה יידחה עד שהם
יגיעו.
הזמן נקבע מלכתחילה כעצה רפואית ,מאחר והגופה לא נחנטה הרי שעליה להיקבר תוך כדי
עשרים וארבע שעות .אבל מהרה ומאני זכרו שבאבא מסר להן באמצעות סימנים בבוקר האחרון כי "אחרי
שבעה ימים הוא יהיה חופשי במאת האחוזים" .הן פירשו זאת כמשמעות שהאטימה לא תהיה אלא אחרי
שבעה ימים ,אבל שגופו יישאר לא מכוסה ,אם אפשרי ,למשך כל התקופה .היה זה על פי החלטה זאת
שגופתו של באבא הונחה בתנוחת שכיבה ,מכוסה זרי פרחים שהוחלפו מדי פעם ,ומוקפת בגושי קרח
שהוחלפו כל כמה שעות .נשמרת ללא הפוגה ,היא היתה זמינה לכל מי שבאו מקרוב ומרחוק כדי להעלות
את רגשי הוקרתם האחרונים.
וכעת ,החל מהשכם בבוקר יום שבת ,האחד בפברואר ,ההמונים החלו להגיע .הם נמשכו מכוח
האמונה ההודית העמוקה שברכה היא להיות בסמוך למורה המושלם ,וחובה היא כשהוא נוטש את גופו
כביטוי אהבה והערצה באמצעות נוכחותו של האדם .עד מהרה כל שעל פנוי נתפס על ידי מחנאים .האולם
הגדול במהראבאד ,בו באבא נהג לערוך פגישות וסאהאוואס ,היה מלא עד אפס מקום ,וגם המירפסות
סביבו היו מלאות .נהגי הרכבות במסילת הברזל החוצה את מהראבאד לשניים ,כיבדו את נוסעיהם
כשעצרו בשדה כדי לאפשר להם להידחק החוצה .אחרים שלא יכלו לעצור את רכבותיהם צפרו לאות
הצדעה.
ידי המאנדאלי ועוזריהם היו מלאות עבודה בדאגתם לחסידים .סוכך מאולתר נפרס לפני הקבר
להצללת השטח .מזון לא היה בנמצא פרט לאחמדנאגאר ,כך שרבים שלא הביאו עימם דבר ,נותרו על מים
בלבד .אולם ביום המחרת ,יום ראשון ,צ'אגאן אירגן בישול של כמויות אורז וירקות באחמדנאגאר
ואספקתם למהראבאד .עד מהרה נפתח גם קיוסק קטן .לא היה אז חשמל במהראבאד ,אבל חסידים
מאנדרהא השיגו גנראטור שסיפק חשמל לארבעים מנורות פלורוסנטיות .עם השקיעה הדליקו את
הגנראטור שהאיר את הקבר וסביבתו ,כך שגבעת מהראבאד נראתה למרחק רב .בראותם זאת ,נוסעים
ברכבות ובאוטובוסים היו קמים ומשתחווים ,ורכבות צפרו בצופריהן .האורות האירו במה ,שבאחד
מקצותיה קבוצת זמרים ממרכזים שונים שרו שירי קודש וניגנו כמעט עד אור הבוקר .כמה נזכרו בהערה
אותה נתן באבא כמה שנים לפני כן כשחזר ממסע באנדרהא" :אוהבי שרו כל הלילה מחוץ לחלוני בזמן
מנוחתי".
כל מי שבא עניין אותו רק דבר אחד – להציץ פעם אחרונה בפניו של באבא ולקבל את הדארשאן
שלו .הם באו בנושאם זרי פרחים שנאספו מהם בפתח הדלת .זרם בלתי פוסק של אנשים התקדם אל
הכניסה ,השתחווה או כרע ברך ,הניחו את פרחיהם ,ונעו הלאה .אחרים ירדו בחמשת המדרגות כדי לגעת
בפעם האחרונה בכפות רגליו של באבא .כשהיו בפנים ,הם סרבו לעזוב והיה צורך לבקש מהם לפנות מקום
לחסידים אחרים שהמתינו .אחרים אספו פרחים ועלי כותרת שנשרו וצררו אותם למזכרת כל ימי חייהם,
או שלקחו אותם הביתה עבור המשפחות אותן הם הותירו מאחור .שני מתנדבים נכחו כל העת בקבר ,אחד
כדי לגרש את הזבובים והיתושים עם מניפה ,והשני אסף את הפרחים בדלת ,או איבק את הריצפה עם
מטלית לחה .שבוע שלם הקבר היה פתוח ,מלבד זמן קצר למשך שני לילות .שלוש פעמים ביום נסגרו
הדלתות לזמן מה וארוץ' עם שני עוזרים החליפו את גושי הקרח שהקיפו את באבא .לכל משימה נדחקו
מתנדבים כמהים לאופן כלשהו בו יוכלו להביע את האהבה שרחשה בליבם ונראו לעתים קרובות ממררים
בבכי.
כל יום החל בתפילות שהכול נטלו בהן חלק ,ועם דו"ח מדוקטור גוהר בקשר לסתימת הגולל על
הגופה .ביום השמיני ,שבעה בפברואר ,היה זה מובן לכל כי הסאהאוואס עומדים להסתיים והגולל ייסגר
בצהריים .גם העיתונים הודיעו כי זהו היום האחרון ,וזרם ההמונים תפח בהתאם .היה זה השבוע של ליל
ירח מלא ,ואלו שנמצאו במהראבאד היו ערים כבר משעה שלוש בבוקר; בארבע וחצי נאספו כולם בפתח.
כפי שזה היה ,השבעה בפברואר היה יום הולדתו של באבא על פי הלוח הזורואסטרי (עשרים וחמישה
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בפברואר בלוח הרגיל) ,והוכרז כי בשעה חמש ,רגע הולדתו למעשה ,יצדיעו לו כולם בקריאה 'אווטאר מהר
באבא קי ג'אי' ,שלוש פעמים .מהשעה שבע אף אחד לא הורשה להיכנס פרט לשני המשגיחים ,אולם רבים
כל כך התחננו לחלוק במשימה אחרונה זאת שלכל אחד הוקצבו שתי דקות שירות.
באותו בוקר אלפי חסידים ,אלה שבילו שם את הלילה ואחרים שהתקבצו עתה ,ניצבו בדומיה
סביב הקבר ,ליבותיהם מלאי זיכרונות אודות באבא ומוחותיהם באימרותיו היקרות:
דברים אמיתיים ניתנים ומתקבלים תמיד בדממה .אני הוא זה שכל כך הרבה
מבקשים ומעטים מוצאים .אין בנמצא שכל שיוכל לרדת לחקרי .שום מידה של
סיגופים לא תשיג אותי .אני מושג רק בעת שהאדם אוהב אותי ואוהב את עצמיותו
השוכנת בקרבי .כשאנטוש את הגוף ,אני אוותר בקרב אלו האוהבים אותי .לעולם
לא אוכל למות .אהבו אותי ,צייתו לי ,ואתם תמצאו אותי.
כמו כן נכחו שם קומץ מבני המערב ,שבשומעם את החדשות ,נטשו הכול ובאו לכאן .ייתכן והם
זכרו אימרות אחרות:
אלוהים לא יימצא בשמים או במערות בהימלאיה .אלוהים שוכן בלב כל אחד .מהרגע שלבך נקי,
אלוהים יקרון דרכו.
עד כמה שלא ירחיק האדם בחלל החיצון ...האדם לא ישתנה – לכל מקום אליו ילך הוא יישאר
מה שהוא .רק בעת שהאדם ינהל את המסע הפנימי הוא יחווה את ההשתנות של עצמו .מסע זה הוא
החשוב ,משום שהאוצר האינסופי – אלוהים – שוכן בקרב האדם ,ואיננו שוכן מחוץ לעצמו.
בשתים עשרה ורבע בצהרים נשמעו שוב קריאות 'אווטאר מהר באבא קי ג'אי' .מהרה והנשים
המאנדאלי נכנסו בפעם האחרונה בעת שההמון עמד בדממה מוחלטת .כשהן עזבו ,הגברים המאנדאלי
נאספו והניחו את מכסה הארון על המורה האהוב שלהם .המכסה היה עמוס בפרחים ואדמה הושמה עליו.
לבסוף הגומחה התמלאה כולה באדמה .בשעה חמש הושלמה המלאכה והקבר נוקה וטואטא .רוב
האוהבים עזבו כעת ,וכשהחלה לשקוע השמש הקבוצות הקטנות האחרונות שמו את פניהם הביתה .הם
נשאו עימם את צערם ,אולם הם נשאו עימם גם עוד משהו .משום שבדבריו של דוקטור ה .פ .בהרוצ'ה,
אחד מאלו שנטשו את ביתם למשמע החדשות" ,מהרגע שנוצר קשר פנימי עם באבא ,רועה הצאן האלוהי
אופף את צאנו באהבתו ,בכל מקום שיימצא הרועה ,בכל מקום שהצאן יימצאו ,מבלי להתחשב בזמן או
במרחב".
אלו שחיו במחיצתו של באבא שנים רבות ,הגברים והנשים המאנדאלי ,סבלו מתחושת ריקנות
עזה שגרמה להם לחוש ,ולעתים קיוו ,שחייהם יבואו לקיצם גם כן .שניים מהם אכן מתו זמן קצר לאחר
מכן ,קאקא באריא תוך חודש ודוקטור דונקין לאחר כמה חודשים .הכול ,חיים או מתים ,היו חוזרים על
מילותיה של מאני" :להשיג כל מה שהאדם חפץ זה להשיג את הכול – והיה לנו את זה" .ברחבי העולם אלו
שהתקשרו עם באבא בדרך זו או אחרת פנו אל זיכרונותיהם ברגשי תודה עמוקים .אלו שיצאו למסע חוו
באושר הידיעה שכל מאמציהם היו ראויים משום שהם זכו להעניק את רגשי הוקרתם למורם
בסאהאוואס האחרונים שלו .ואלו שלא הצליחו לעשות את המסע יכלו להרהר אודות התזכורת הלבבית
והמבודחת" :אני שוכן בכל לב ,אבל אני רדום שם .זהו מנהגי מקדמת דנא .כדי לעורר אותי אתם חייבים
לקרוא אלי בקול ,אמרו 'באבא ,באבא ,באבא!' אזי אני ,השוכן בלבבכם ,לא יתענג עוד על השינה
המתוקה .לא רק שלא אשן ,אפילו לא אמצא זמן לנמנם!"
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נספח :בסוף שנות התשעים של המאה העשרים הודיעו ארוץ' ובהאו ,כל אחד לחוד ,כי באבא פלט
כמה מילים לפני שנפטר .ארוץ' שמע אותו מבטא את הצליל "אום" זמן קצר לפני שנפטר ,ובהאו אמר כי
באבא אמר במפורש שתי מילים בהינדית" :יאד ראק" .באבא כנראה רצה להפגין כי מיתרי הקול שלו
עדיין מתפקדים ,למרות מה שרופאים אמרו כי אחרי כל כך הרבה שנים של שתיקה אי אפשר לבטא עוד
שום צליל( .המתרגם)
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חלק שני :תורתו של מהר באבא
הקדמה
כמו כל אווטאר ,הותיר מהר באבא את מופת חייו .הגם שהוא הטעים פעמים רבות "לא באתי
ללמד אלא לעורר" ,הוא גם הותיר תורה הפותחת דף חדש במחשבה הדתית .תורתו של באבא אודות
היקום כלולה בעיקרה בספר "דבר אלוהים" .74תורתו אודות חיי האדם ותכליתם יימצאו בעיקר בספר
"אוצר חכמת האדם" 75,שיצאו לאור במקורם בהודו בחמישה כרכים בין השנים .1943 – 1939
צ'ארלס פארדום המנוח ,אחד מאוהביו האמיצים והמסורים ביותר של באבא בבריטניה ,ערך
מהדורה עבור הקוראים בני המערב 76.בהקדמתו המרגשת והמעמיקה ,הוא כותב" :ההרצאות האלו
מכסות שדה נרחב ,אולם הן מתחילות ומסתיימות עם הקורא עצמו .לפיכך זהו ספר מסוכן .באבא עצמו
הינו מסוכן ,כפי שיודעים כל אלו שהיו במחיצתו – הוא לא יעזוב לנפשו אדם שמאזין לו .לפיכך אין ספר
זה מיועד לאלו שאינם חפצים להיות מוטרדים והמבקשים להמשיך ולחיות כפי שהיו רגילים עד כה.
קוראים כאלו לא יאהבו אותו .אין זה ספר לקריאה סתמית ,אלא עבור שעות בדומיה ,בפרישות ,ועבור
אלו הכמהים לשינוי בחייהם".
בפרקים הבאים ,ניסו המחברים להעביר משהו מהעוצמה והעמקות של ההרצאות הללו כשהם
מצטטים מתוכם כמה נושאים מיוחדים .לתכלית עשייתנו שתי פנים .הראשונה היא שתיעוד חיי מהר
באבא לא יהיה שלם מבלי לחוות משהו מתלמודיו ,גם אם תמציתיים .השנייה היא לעודד את הקורא
לפנות ישר אל המקורות ולהתחיל וללמוד את "אוצר חכמת האדם" בעצמו.
דבר אחד אנחנו חייבים להבהיר .תפקידו של האווטאר הוא להראות את הדרך למין האנושי,
ולהוכיח מכוח חייו שזוהי דרך שאפשר לדבוק בה .תפקידו של הסופר הוא לנסות ,במיגבלות ההבנה
והיכולת ,לרתק את תשומת הלב למה שהאווטאר אמר ועשה .אם נעשה כך לא נוכל להתחמק מהחובה
להראות לאחרים את הדרך העומדת הרבה מעבר לכוחותיהם לחצותה .הדרך היחידה לענות לטענה זאת
היא להודות באמיתותה .אולם ,אם יכתוב האדם רק אודות מה שמצוי בתחום יכולתו להשגה ,הרי שאף
אחד אפילו לא ינסה לכתוב שום ספר בנושא זה .השלט איננו מתיימר שהוא כבש את ההר אליו הוא
מצביע.
בציטוטים שלהלן הקורא ימצא שהרבה יותר מאשר מאמץ נפשי דרוש ממנו ,הוא ניצב מול
תוכנית הדורשת אומץ לב אמיתי להתקדמות רוחנית ,כדי שזה יתמיד לאורך תקופות חיים רבות .אולם
חלק אחד של הישגי האווטאר זה תמיד לרומם את ראייתו של האדם .אם ניקח רק שתיים מהאמירות
הידועות ביותר של ישוע ,אנו יכולים לראות כי הן נראו כקשות ביותר ליישום עבור אלו שביקשו לדבוק בו.
"אל תתנגדו לרוע; אבל מי שיסטור על לחייך הימנית ,הושט לו את השנייה גם כן"" .שמעתם מה אמרו
הזקנים ,לא תנאף :אולם אני אומר לכם ,גם מי שמתבונן באישה בתשוקה נאף עימה כבר בלבבו" .בני
האדם הכירו בחוכמה וביושר של האמירות האלו כבר אלפיים שנה ,אולם רק בודדים ביותר ניסו לחיות
על פיהן.

God Speaks, published by Sufism Reoriented, U.S.A. 74
 – The Discourses of Avatar Meher Baba 75בעברית השם הוא :אוצר חכמת האדם .הופיע בעברית.
God to Man and Man to God: The Discourses of Meher Baba edited by C. B. Purdom. Gollanz, 76
London 1955
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ובכן גם תורתו של באבא מרוממת את הראיה הרוחנית שלנו ,וההתרשמות הראשונה עלולה
להיות של הקושי העצום של הנתיב אותו הוא מתווה" .בהיותו התגלותו המוחלטת של אלוהים בגוף אדם,
הריהו (האווטאר) משול לקנה מידה כלפיו מודד האדם היכן הוא היום ומה הוא יכול להיות .הוא מאמת
את בסיס הערכים האנושיים כשהוא מפרש אותם במונחים של חיים אנושיים אלוהיים ....האווטאר
מעורר את האנושות בת זמנו להכרת טבעה הרוחני האמיתי ,מעניק חופש לאלו המוכנים ,ומחיש את חיי
הרוח בזמנו ....הוא הפגין את האפשרויות שבחיים האלוהיים עבור כל האנושות ,של חיים שמימיים עלי
אדמות .אלו שלהם האומץ והיושרה ההכרחיים יכולים ללכת בעקבותיו כשיחפצו בכך".
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פרק שישה עשר
הדרמה של האגו
כאשר מהר באבא ביקר בפעם שנייה בשנת  1932באנגליה ,הוא העניק ראיון לעיתונאי הידוע
ג'יימס דוגלאס .באותו זמן שאל דוגלאס את באבא" :מהו סודך?"
לכך ענה באבא" :הכחדת האגו".
מה היתה משמעות המשפט המיסתורי הזה ,ומה זה שייך למצבו הנוכחי של האדם?
לוא היה עלינו לתאר מצב זה במילה אחת ,הרי המילה היחידה שכנראה תתאים היא 'תיסכול'.
המין האנושי לא היה מעולם כל כך מאוחד במישור החומרי .כל יבשת ,כמעט כל מדינה ,נגישה בתוך כמה
שעות לכל אחד .רשתות תקשורת ,ההולכות ומתרחבות ומשתכללות ללא הפוגה ,נושאות את
ההתרחשויות היומיות לבתינו .המנגנון הפוליטי האמור לאחד את העולם קם ונהיה ,ושפה אחת ,אנגלית,
הופכת באופן מהיר להיות לבין לאומית .אולם באופן פנימי בני האדם מעולם לא היו כה מפורדים
ונואשים; הרי זה כאילו לאחר שהשיג את המטרה של מסע מפרך ,מגלה האדם שאין שם כלום.
מה שהאדם המודרני רואה כשהוא צופה סביב העולם זה שהכל כמעט אותו דבר ,התענגות עצמית
של בודדים לעומת הקשיים והייסורים של הרבים .ואמצעי התקשורת ,שיכלו לספק כלים רבי עוצמה
לביסוס צדק וישועה היכן שזה נחוץ ,משרתים בעיקר ,כך זה נראה ,להרגיל את הצופים לסבלם של
האחרים ,מתנים אותנו לקבל אלימות ,אכזריות ,שחיתות ,לא רק כחלק מהחיים אלא כגורמים המכריעים
שלהם.
בעולם המערבי ,היכן שאנו בוחרים את מנהיגינו הפוליטיים והיכן שמה שהם עושים נחשף עד
מהרה ,אנשים ונשים רגילים משתכנעים שגורלותינו עלולים ליפול בידי אנשים שהם למעשה חמדנים
יותר ,פחות ישרים ופחות אכפתיים לגבי הציבור מאשר אנחנו .הטוב ביותר שאפשר לומר עליהם זה שהם
דומים לנו ,והגם שאיננו מעריכים ומקבלים אותם ,אנחנו ראויים להם .בעבר היה עידן של אמונה ועידן
של שכל ,ופעם אפילו עידן הזהב .אם נצטרך להעניק תואר לזה שלנו ,יהיה זה עידן הציניות ,או אולי עידן
הייאוש.
את מי יש להאשים? מה קרה לתקוות האדם ולחלומותיו עבור עולם טוב יותר? מדוע – אם אנחנו
מסוגלים לכונן את המערכת ליישות צדק והרמוניה בין אומות ,גזעים ומעמדות – איננו יכולים לגרום לכך
לפעול? האם חסר מרכיב כלשהו בנוסחה שלנו ,איזה נתון  Xמיסתורי ,שאם רק נמצא אותו ,יאפשר לזה
להשיג את כל מה שזה טוען להשיג – כך שכולנו נתחיל לחיות כפי שאנו יודעים שאנו צריכים לחיות ,לא
רק בשלום ובאחווה אלא גם באושר מודע? האם זה אפשרי שהמאמצים הנעשים בידי אנשים בעלי רצון
טוב ,לשפר את איכות החיים ואת היחסים בין האומות ,מיושמים בדרך כלל בכיוון הלא נכון – אל עולם
בו שליטתנו מועטת או לא קיימת ,אולם לעתים רחוקות ,או לעולם לא לעומת שינוי האדם היחיד עליו יש
לנו שליטה כלשהי ,אנחנו? האם זה מעשי לשנות את העצמיות? כיצד זה אפשרי? ומה יהיו התוצאות אם
יעשה כך האדם?
מאמרו של באבא שכותרתו" :טבעו של האגו ואופן הכחדתו" מאורגן בשלושה חלקים:
 .1האגו כמרכז של עימות.
 .2האגו כהצהרה של נבדלות.
 .3צורות האגו ומחייתן.
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החלק הראשון עוקב אחרי מוצאו של האגו ומסביר את התפקיד אותו הוא ממלא כשלב
בהתפתחותו של האדם .הסיפור מתחיל לפני זמן רב במה שידוע על האבולוציה:
בשלב הקדם אנושי יש לתודעה התנסויות ,אולם התנסויות אלה אינן מתקשרות במפורש עם "אני"
מרכזי .לדוגמא ,כלב עלול להתרגז ,אולם אין הוא ממשיך לחוש "אני מרוגז" .גם במקרה זה אנו
מוצאים כי הכלב לומד מתוך התנסויות שונות ובכך מבסס את פעולתה של התנסות אחת על
האחרת; אולם פעילות זו הינה תוצאה של מתח מכאני למחצה של רשמים חקוקים ,או
רשומעו"ת 77,הקשורים זה בזה .דבר זה שונה מהמיזוג הנבון של התנסויות אותו מאפשרת
התפתחות תודעת ה"אני" .הצעד הראשון בהכנסת פעולת הרשמים המבודדים תחת סדר נבון ,כרוך
בהבאת כולם בקשר עם מרכז התודעה ,המופיע באופן ברור כאגו המוגבל .התגבשות תודעת האגו
הינה ברורה ומוגדרת מראשיתה של התודעה אנושית.
התודעה האנושית לא היתה מהווה יותר מאשר בית קיבול לרשמים מגוונים של התנסויות
המצטברים בה אלמלא הכילה גם את עקרון השילוב של אגו מרכזי ,עיקרון הבא לידי ביטוי בניסיון
לארגן את ההתנסויות ולהבינן .תהליך הבנת ההתנסויות מרמז על היכולת להחזיק בקטעי
התנסויות שונים יחדיו בתור מרכיבים של אחדות אחת ,וכן על כושר להעריכן על ידי הבאתן לידי
יחסים הדדיים .מיזוגן של התנסויות מנוגדות הינו התנאי לשחרור התודעה משעבודם של כל מיני
דחפים ודחיות ,הנוטים לשלוט בתודעה מבלי להתחשב ביכולת ההערכה .המאמצים המוקדמים
לבסס אחדות שכזאת מתבצעים באמצעות גיבוש האגו כמרכזה וכבסיסה.
האגו מופיע כבן לוויה ברור ובטוח לכל ההתרחשויות בחיי הנפש על מנת למלא צורך מסוים .את
התפקיד אותו ממלא האגו בחיי ם האנושיים ניתן להשוות לתפקיד הזבורית שבאונייה .הזבורית
שבאונייה מונעת בעד האונייה מלהיטלטל יותר מדי מצד אל צד .בלעדיה תהיה האונייה קלה מדי
ובלתי יציבה ונתונה בסכנת התהפכות מחמת רוחות ונחשולים .באופן דומה עלולה היתה האנרגיה
הנפשית להילכד ללא סוף במבוכים הנפתלים של התנסות כפולה והיתה מתפזרת ומתבזבזת כולה
אילו לא היה קיים גרעין זמני .האגו אוצר בתוכו את כל ההתנסות הנרכשת ומלכד את הנטיות
הפעלתניות הנובעות מהאינסטינקטים המשוחררים והעצמאיים יחסית אותם ירשנו מהתודעה
החייתית .היווצרות האגו משרתת את המטרה של מתן מידה מסוימת של יציבות לתהליכים
התודעתיים ,ואף מבטיחה שיווי משקל ממשי ,המסייע לתכנן ולארגן את החיים.
תהיה זו טעות ,איפוא ,לסבור כי להופעתו של האגו אין שום תכלית .למרות שהוא מופיע אך ורק על
מנת להיעלם בסוף הדרך ,הרי שהוא ממלא צורך זמני שאי אפשר להתכחש לו במסעה הממושך של
הנשמה .האגו איננו מיועד להוות מגבלה קבועה ,משום שניתן לעבור אל מעבר לו ולצמוח ממנו
והלאה בעזרת מאמץ רוחני .אולם ,את השלב של היווצרות האגו יש להבין כרע הכרחי ,אשר חייב
להופיע זמנית.
לאחר שהסביר כיצד נוצר האגו ומדוע ,ממשיך באבא להראות כיצד ,בה בשעה שהוא מתאמץ לבסס
אחדות ושילוב ,לא רק שהאגו כושל להשיג מטרה זאת ,אלא הוא עצמו הופך למרכז של מחלוקות.
בצורה זו מבטא האגו צורך מסוים ומגשימו בדרך התפתחותה הנמשכת של התודעה .למרות זאת,
מאחר והאגו מוצא מקלט ברעיון המוטעה שהינו הגוף הגשמי ,הוא מהווה מקור לאשליה רבה
המסלפת את ההתנסות .ממהותו של האגו שהוא חש בעליל פרּוד מיתרת החיים על ידי הנגדתו עם
צורות חיים אחרות .לפיכך ,למרות שבתוך תוכו הוא מנסה להשלים ולאחד את החוויה האישית,
הוא יוצר חלוקות מלאכותיות בין החיים הפנימיים והחיצוניים מעצם הניסיון לחוש את קיומו
ּולשמרו .לחלוקה שכזאת באופיים המקיף את כלל החיים יש בהכרח השלכות בחיים הפנימיים של
הפרט ,אשר עליהם מתנשא האגו כרוח מדריכה ומכוונת.
בעוד האגו מנסה תמיד להשליט אחדות ושילוב בהתנסויותיו ,אין הוא מסוגל להגשים יעד זה.
למרות מה שהוא מכונן מעין איזון ,הרי שאיזון זה הינו ארעי וחולף .אי השלימות שבהישגיו ניכרת
 77רשומ"ע :רשמי עבר מוטבעים .כל הרשמים שנאספו בעבר ושנחקקו בתת מודעsanskaras .
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לעין במחלוקת הפנימית שאינה נעדרת ממנו כל עוד נצפות ההתנסויות עצמן מזווית הראייה של
האגו.
כתוצאה מהמחלוקת הזאת" ,מסמל האגו עיקרון עמוק ובסיסי של בערות" אודות טבעם האמיתי
של החיים ,גורר אותנו לכל סוג של קושי ומחלוקת ,אותם מנסה לפתור תמיד האגו באמצעות הערכות
מוטעות והחלטות שגויות ,מבוססות על מה שאמור להיות העניין שלו לעומת זה של אנשים אחרים .כך
מהווה האגו מקור של תחרותיות ועניין אישי בכל צורותיו .אין זה אפשרי עבור האגו ,שאמונתו הבסיסית
היא ייחודיותו ונבדלותו ,לקבל שכל החיים מהווים אחדות אחת; שאנחנו קשורים ,לא רק זה עם זה אלא
גם עם הבריאה בכללותה באמצעות הרוח; שהסבל והנחשלות של חלק משפיעים על איכות החיים של
הכלל .ההיפך הוא הנכון ,האגו נוטה לראות בסבל ובהשפלה של אחדים כהוכחה של עליונותו .לפיכך
מראיית החיים כאחדות ,הוא רואה את הקיום כמאבק בו הוא שואף תמיד לצאת כשידו על העליונה,
ובהיותו פועל מתוך אמונה כזאת ,גורם לחיים להיות מלאי מאבק יותר ממה שנחוץ.
בעולם הרוח ,גישתו של האגו עשויה להיות מושווית לבני אדם אמידים ,החיים בנינוחות בקרב
הרעבים חסרי הבית ,מתעלמים מכך שהייסורים של שכניהם עלולים לחולל מחלות ומגיפות שבהכרח
ישיגו גם אותם בבוא הזמן.
מאחר והכוח המניע של האגו הינו תמיד עניין אישי ,ומאחר ובני האדם נשלטים על ידי האגו
שלהם ,הרי שלכאורה ,שום צורה חדשה של התארגנות פוליטית ,שום תכנית של שיפור המצב החברתי,
שום כנסיה או אירגון דתי ,עד כמה שלא נעלים הרעיונות שלהם ,לא ישיגו לעולם את מטרותיהם .במקום
להמיר את איכות החיים ,האגו עצמו צריך לעבור המרה ,או נכון יותר התפרקות ,משום שהאגו-ים של אלו
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המשתתפים ישתמשו בו עד מהרה כאמצעי להאדרה העצמית שלהם.
את כל זאת אנו רואים בעולם החיצוני ,אולם זה גם אפשרי ,אם האדם עושה את המאמץ לנתק
את עצמו ולהאזין בקשב למבנהו המחשבתי ,להאזין ממש לדברי האגו .ברובנו הוא אכן ממשיך במונולוג
מתמשך המבוסס על הרעיון של 'אני'' ,שלי' ,ומתרכז סביב הנושא 'אני רוצה'' ,רציתי לקחת' וגם ' -בעוד
כמה שנים אני אשיג את הדבר הזה או את הדבר ההוא' .לעתים קרובות הטון של המונולוג הוא תקיף,
משום שרוב האגו-ים הינם רגישים ונחפזים להתגונן – 'בקרוב אני אשים לכך קץ' – 'מוטב שהם יזהרו
להם' – 'היא לא יכולה להמשיך ולהתנהג אלי בצורה כזאת' .בזמנים אחרים או באנשים אחרים קול האגו
הינו קלוש ומלא חמלה עצמית – 'אינני יכול לשאת יותר' – 'אינני מבין למה דברים כאלה קורים תמיד לי'
– 'אינני רואה איך אוכל להתמודד' .ומאידך ,כשהוא ניצב בפני אכזבה ותסכול ,האגו שוקע בדמיונות
יהירים ובחלומות בהקיץ .כאן הוא מחדש את עליונותו כשמתנגדיו המושפלים מהללים אותו ,וכך מנחם
את עצמו כשהוא נסוג מהמציאות אל פנימיותו הריקנית.
כל מחשבה ,רגש ופעולה נובעים מהרעיון של קיום ייחודי ונבדל ומהווים את התגלותו של האגו.
כל התחושות כמו 'אני בן אדם מסוג כזה או כזה ,אדם שונה ומיוחד' ,וכי הבית שלי ,המכונית שלי,
הבגדים שלי שונים מאלה של אנשים אחרים; כל התחושות נוטות לייחד או לדחות אחרים – שנאה ,טינה,
פחד ,תאווה ,קינאה ,סלידה – מזינים ומעצימים את האגו .מחמת שררתו אנו עושים דברים שלאחר מכן
אנו אומרים" :אינני מבין כיצד זה יכול היה לקרות" ,או "אינני יודע מה השתלט עלי" ,כאילו שהפעילות
האמורה לא היתה שלנו ,אלא התוצאה של אדם או כוח חיצוני שהשתלט עלינו .בינתיים ,באמצעות
תחושת הנבדלות שתחושות שליליות אלו מעוררות ומשמרות ,ובאמצעות המילים והפעולות המתחוללות
בגלל שאנו מאפשרים להן להתעורר ולהישמר ,מה שקורה זה הצטמצמות תחום החיים שלנו ,כך שמחמת
דחיית האחרים אנו עצמנו חווים דחויים ,והאיש או האישה המנסים 'להתרכז אך ורק על חיי' בסופו של
דבר מגלים שאין להם הרבה חיים להתמקד סביבם .התוצאה של היות האדם נשלט על ידי האגו היא
הפיכת כל איש ואישה לאסיר תועלתו או תועלתה האישיים ,בדומה לנסיך בסיפור האגדות שנלכד בתוך
עץ.
 78זהו הנושא המרכזי בספרו של ג'ורג' אורוול "חוות החיות".
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כיצד ואיך מתרחש תהליך ההצטמצמות הזה? וכיצד זה אפשרי עבורנו – אם זה אפשרי – למנוע
את ההתרחשות הזאת? "אנוכיות" אומר לנו באבא" ,מוליכה אותנו באופן בלתי נמנע לחוסר סיפוק
ותסכול ,משום שאין סוף לתשוקות .לפיכך בעיית האושר הינה בעייה של נטישת התשוקות .אולם אי
אפשר להתגבר על התשוקות באמצעות הדחקה מכאנית גרידא .אפשר להכחיד אותן באמצעות ידע .אם
תשתקעו עמוקות בעולם המחשבות ותחשבו ברצינות לכמה דקות ,הרי שתיווכחו לדעת באפסיותן של
התשוקות .חשבו על כל מה שנהניתם כל השנים האלו ועל כל מה שסבלתם .כל מה שנהניתם ממנו בחייכם
הריהו כַאין היום .כל מה שסבלתם בחייכם גם הוא איננו קיים כעת .הכל היה אשליה .זוהי זכותכם להיות
מאושרים ,אבל אתם יוצרים לעצמכם את העדר האושר באמצעות תשוקה לדברים .תשוקה היא המקור
לאי שקט נפשי בלתי פוסק .אם אינכם מקבלים את הדברים אותם אתם רוצים ,אתם מתמלאים
בתיסכול .ואם אתם מקבלים זאת ,אתם חפצים בעוד ועוד מזה ונעשים אומללים .אמור' ,אינני חפץ בדבר'
והיה מאושר .כל עוד לבן האדם יש גוף יהיו לו כמה צרכים ,והכרחי הוא לספק צרכים אלו .אולם תשוקות
הינן פרי דמיון לוהט מתשוקה .חייבים להשמידם לחלוטין אם אנו חפצים באושר .מודעות מתמשכת
באפסותן של התשוקות תביא בהכרח לידע האלוהי .ידיעת העצמיות האלוהית הזאת תעניק לכם את
החופש מהתשוקות ותוביל אתכם אל הנתיב של אושר בר קיימא".
היה והאדם החל להבין כי אנוכיותו היא שהגבילה והחניקה את חייו ,אזי ,אומר לנו באבא" ,הוא
נע לכיוון של חיי שירות .בשלב זה הוא מטפח תשוקות טובות רבות .הוא חפץ לעשות אחרים למאושרים
כשהוא מביא מזור למצוקותיהם ועוזר להם .ולמרות שגם בתשוקות טובות קיימת התייחסות סמויה
ובלתי ישירה לעצמי ,לאנוכיות צרה אין שום שליטה על מעשים טובים .מעשים טובים הנעשים בהתמדה
ובעקביות שוחקים את האנוכיות .האנוכיות ,הנפתחת ובאה לידי ביטוי באמצעות מעשים טובים ,הופכת
למכשיר של השמדתה העצמית .אנוכיות ,המהווה בתחילה את מקור הנטיות הרעות ,הופכת באמצעות
מעשים טובים לגיבור המביא למפלתה .כאשר הנטיות הרעות מוחלפות לחלוטין על ידי נטיות טובות,
האנוכיות האישית מאבדת עצמה בתועלת של כלל העולם .טּוב הינו המכשיר באמצעותו הנשמה מכחידה
את בערותה" .הקושי העצום הניצב בפני האדם בהבנת טבעו האמיתי ,עם קבלת המחויבות המאחדת אותו
עם כל שאר בני האדם – ולמעשה עם כל היקום – הוא המצב של כניעה לאגו בו אנו חיים .והאגו ,בדומה
לגוף הנפשי הכולל בחובו שגיאה מובנית ,מחפש אחר פתרון לכל בעיה באמצעות הערכה מוטעית ,מבוססת
על המאמץ להבטיח יתרון על חשבון האחרים ,ולספק תשוקות שתמיד מתרבות מהר יותר ממה שאפשר
לספק.
אומר באבא" ,האגו מייצג עיקרון עמוק ויסודי של בערות המתגלה כשהוא בוחר כל העת את חסר
החשיבות על פני החשוב ....ביסוס האידיאל האמיתי היא תחילת ההערכה האמיתית .הערכה אמיתית
מצידה מהווה את פירוק מבנה האגו ,המשגשג על גבי הערכה מוטעית .כל מעשה המבטא את הערכים
האמיתיים של החיים תורם להריסת האגו ,שהוא תוצר עידנים של פעילות נבערת .אי אפשר לכלוא את
החיים באופן תמידי בכלוב של האגו .הוא חייב בזמן כלשהו לשאוף אל האמת .עם הבשלת התהליך
האבולוציוני מתגלה התגלית המכרעת שהחיים אינם יכולים להיות מובנים ולהחוות במלואם כל עוד הם
נאלצים לחוג סביב ציר האגו .אזי נדחף האדם מכוח ההיגיון של התנסותו כדי למצוא את המרכז האמיתי
של ההתנסות ולארגן מחדש את חייו על פי האמת האלוהית .זה מצריך את שחיקת האגו ואת המרתו
בתודעה של אמת אלוהית".
התהליך המפרך ,באמצעותו ניתן להשיג שחיקה והמרה כאלו ניתן באופן מלא השראה על ידי
באבא בהרצאה בת שלושת החלקים ,שהוזכרה בתחילת פרק זה ,שאת תכניה ומסריה ניסינו להציג בצורה
מתומצתת בפרק זה.
שלושה חלקים אלו על האגו ,עם ההרצאה המשלימה "על האנוכיות" ,מבססים מסה מעמיקה כל
כך ,חודרת עמוק כל כך בכושר ניתוחה ,מבוססת היטב כל כך בטיעוניה ,שופכת אור ברור על האפשרויות
הנפרשות בפני גישה חדשה לחיים ,שאם בני האדם היו מקדישים עשר שנים ללימודם והיו שואפים להיות
מודרכים על ידיהם ,הם היו מתוגמלים עשרת מונים בהרחבת תודעתם והעשרת חייהם.
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פרק שבעה עשר
יחסי מין ,נישואין ואהבה
באבא מקדיש שלוש הרצאות נפרדות לנושאים אלו – "בעיית המין"" ,קדושת חיי הנישואין",
ו"אהבה" .הם באים זה אחר זה בסדר זה ,למרות שבמהדורה ההודית המקורית ,הרצאה אחרת" ,החיפוש
אחר אלוהים" ,נמצאת בין "קדושת חיי הנישואין" ו"אהבה" .זהו היפוכה של הגישה המקובלת :אהבה –
יחסי מין – נישואין ,או אהבה – נישואין – יחסי מין תהיה התוכנית המצופה .אולם באבא איננו מדבר על
אהבה כהקדמה למשהו אחר .היא כשלעצמה מהווה את שיא הפיסגה ,אותה מקווה האנושות לכבוש
במאמץ עצום" .אהבה" ,הוא אומר לנו" ,איננה משחק לרכי לבב" .היא מתחוללת מתוך הקרבה ,מתפתחת
באמצעות מאבק מתמשך עם האגו ,אלוהית במהותה ,והמטרה הבלבדית לחיינו עלי אדמות" :הרי זה
מחמת האהבה שהבריאה קמה ונהיתה ולמען האהבה היא ממשיכה להתקיים" .כך באבא איננו מתחיל
באהבה ,אלא ביחסי מין ,ופוסע הישר לנושא שלו:
יחסי מין מהווים את אחת הבעיות העיקריות עימן אנחנו מתמודדים .זהו אחד הדברים הבאים יחד
עם טבע האדם ,וכמו כל דבר אחר בחיים ,ניתן לבחינה באמצעות הניגודים הנוצרים על ידי המוח
המוגבל .כפי שהמוח מנסה להתאים את החיים למארג של חלופות כמו שמחה/צער ,טוב/רע,
משיכה/דחייה ,כך ,ביחס ליחסי מין ,הוא נוטה לחשוב על התמכרות והדחקה כחלופות מהן אין
מפלט ,וכך כופה על האדם לבחור באחד מהם .אולם הוא יכול לבחור בלב שלם באחד מאלה ,משום
שבעת שהוא מנסה הדחקה הוא איננו מסופק והוגה בכמיהה על התמכרות .באופן שווה ,כשהוא
מנסה את ההתמכרות הוא מתמלא בהכרה אודות השתעבדותו לחושיו .וכך ,בחפשו אחר אושר
וחופש ,הגוף הנפשי נלכד בניגודים של התמכרות והדחקה הגורמים למפחי נפש באותה מידה .על כל
פנים ,למרות מפחי הנפש החלופיים ששבים על עצמם ,בדרך כלל ,אין הגוף הנפשי מוותר על שורש
הסיבה של חוסר האושר שהוא השתוקקות ,משום שבה בשעה שהוא חווה מפח נפש בהדחקה ,הוא
נוטה בקלות לפנות אל ההבטחה השגויה של הסיפוק ,ובעת שהוא חווה מפח נפש בסיפוק התאוות,
הוא נוטה בקלות באותה מידה להבטחה המדומה של הדחקה מכאנית .הרי זה דומה לתנועה
בכלוב .הצורך בהתמכרות או הדחקה מכאנית משום שטבעה של ההשתוקקות איננה מובנת כראוי.
בעת שגוף הנפשי נעשה מודע לגמרי אודות השעבוד הבלתי נמנע והייסורים הנובעים מחמת
ההשתוקקויות ,הוא מתחיל מכוח עצמו לפרוק מעליו את ההשתוקקויות באמצעות הבנה חכמה.
הגוף הנפשי נוטה להדחקה מכאנית מחמת מפח הנפש ,אבל הוא יפנה אל וויתור פנימי על
ההשתוקקויות בעצמו מכוח ההתפכחות מהאשליה או בעת שהוא מתעורר.
מפחי הנפש ,כפי שאנו יכולים לראות במקריהם של האחרים ,אם לא תמיד אצלנו ,הינם מצבים
אמוציונאליים הנעוצים ברחמנות עצמית .זה מרמז שאנו 'נכשלנו' בציפיותינו המוצדקות ,ואלו עשויים
להצליח אם אנו ננסה שוב ,או בכיוון מחודש ,שזה בדיוק מה שכולנו נוטים לעשות בחיי המין שלנו.
התפכחות ,בכל אופן ,מבוססת על שכל ישר ,ומה שזה אומר לנו שאנו דבקים באשליה ,ושכל עוד אנו
בוחרים להשלות את עצמנו ,איננו מסוגלים למצוא את מה שאנו מחפשים .לפיכך ,אין זה משתייך
לרחמנות עצמית אלא להלקאה עצמית .התפכחות מובילה להתעוררות ,התעוררות לצורך להתעמת עם
המציאות ,עם ההכרה שבמקרה זה מאחר והתשוקה היא שהיתה מקור האשליה העצמית ,הרי שחייבים
להיפטר מהתשוקה.
נסיבותיו של אדם הממוקם בין החלופות של התמכרות והדחקה – ובקושי מתחיל להבחין שאין
הוא יכול למצוא שלווה אף לא באחד מהם – מבוטא בצורה ברורה ממה שעשוי להיראות כמקור לא
מוצלח .לורד ביירון כתב מאיטליה לחברו ג'ון הובהאוז" :אני חש ,וחש בכאב רב שאל לו לאדם לבלות את
חייו בצידה ובחיקה של אישה  ....כי אפילו התגמול – שהינו רב – איננו מספיק ....אולם אין לי את היכולת
הנפשית לשבור את השרשרת וגם לא את אי האכפתיות שתמעיט את משקלה .אין לי מושג מה יצא ממני".
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גברים רבים חשו וחשים ,כפי שביירון חש ,ומתנדנדים או התנדנדו בין שתי הקצוות 'כשאינם
יודעים מה ייצא מהם' .וכשאנו מתבוננים בחיים מזווית ראייה רחבה יותר ,מצויה שם אותה תמונה של
פסיעה בין הסיפים .התקופה אליה הגענו לאחרונה ידועה בשם 'תקופת המתירנות' ,אולם אפשר לכנותה
באותה מידה כתקופה של סיפוק תשוקות .במהלך ההיסטוריה היו תקופות רבות של התמכרות או
מתירנות ,כפי שהיו תקופות רבות של הדחקה .כפי שבאבא הראה ,האחת מהווה את הסיבה והתוצאה של
האחרת .המטוטלת נעה בין מאות השנים כפי שהיא נעה בתקופות הזמן הקצרות יותר של חיינו .התקופה
הנוכחית של מתירנות באה לאחר תקופה של הדחקה ,התקופה הוויקטוריאנית ,שבה ההגבלות
הנורמאליות והטאבויים 79על המיניות הוחמרו בצורה מוגזמת ובלתי נורמאלית .אנשים זקנים רבים
החיים כיום גדלו באווירה מדחיקה זאת וסבלו ,לעתים בצורה חמורה ,מנוקשותה .כתוצאה התפשטה
האמונה שבעיות הכרוכות במין נובעות רק משום שהאני 'הטבעי' מדוכא .אם לאני טבעי זה יתאפשר
חופש מלא מגיל מוקדם – כך נטען – לא יהיו שום הדחקות ושום סבל .במקום זאת נוכל להתענג
בחופשיות על מיניותינו ,שתוביל במוקדם או במאוחר ,כך היה נדמה ,לאהבה ולנישואין מאושרים ,ללא
שום צורך במאמץ מיוחד מצידנו ,אלא רק 'מטבע הדברים'.
מה שבאבא אומר לנו ,בכל אופן ,הוא ממש ההיפך מהפנטזיה הזאת של התמכרות .הפקרות מינית
איננה מובילה לחופש אלא לשיעבוד ,ושיעבוד לתאוות בשרים שהיא חזקה יותר מכל סם.
בהפקרות מינית הפיתוי לבחון את האפשרויות של יחסי מין גרידא הוא איום ונורא .אולם ,אם
הגוף הנפשי מנסה להבין את המין באמצעות הגדלת תחום המיניות ,האשליה אליה הוא נופל שלל אין
קצה לה כפי שלמיניות עצמה אין סוף .רק באמצעות הגבלה מקסימאלית של מרחב המיניות גרידא יכול
שוחר הרוחניות להגיע להבנה אמיתית של הערכים אותם אפשר להשיג באמצעות ההמרה המודרגת של
מיניות לאהבה .אהבה שונה מתאווה .בתאווה נמצא השענות על מושא החושים והשתעבדות רוחנית של
הנשמה אליה כתוצאה מכך ,אולם אהבה שמה את הנשמה ביחס ישר עם הממשות שמאחורי הדמות.
לפיכך ,תאווה מינית נחווית ככבדה ,ואהבה כקלה .בתאווה החיים הולכים ומצטמצמים; באהבה ההוויה
מתפשטת .לאהוב נשמה אחת הרי זה כהוספת חייה אל חייך .זאת אומרת ,חייך מוכפלים ואתה חי
למעשה בשני מרכזים .אם אתה אוהב את כל העולם ,הרי שבעקיפין אתה חי בכל העולם ,אולם בתאווה
החיים הולכים ומצטמצמים ותחושה של תלות חסרת תקווה אודות דמות הנראית כמישהו אחר .לפיכך,
בתאוות בשרים מודגשים ההתבדלות והייסורים ,אולם באהבה מודגשים תחושת האחדות והשמחה.
תאווה מפוררת ,אהבה יוצרת מחדש .תאווה היא השתוקקות החושים ,אהבה היא ביטוי הרוח .תאווה
מבקשת אחר סיפוק ,אולם אהבה חווה את ההגשמה .בתאווה קיימת סערת יצרים ,אולם באהבה שורה
מנוחת הנפש.
שוב ,בהפקרות מינית הרמיזות התאוותניות פונות בהכרח תחילה אל הגוף הנפשי שבאדם ,והאדם
נידון להגיב בתוך מיגבלות סילוף בסיסי זה וכך סוגר את הדלת בפני התנסות מעמיקה יותר .אולם ,אי
אפשר לתפוס את האמת בדילוג על פני החיים וריבוי קשרים רופפים .זה דורש את הכנת הגוף הנפשי
המסוגל למקד את יכולותיו אודות התנסויות נבחרות .תהליך זה של הבחנה בין שפל ונעלה ,וההתמרה של
השפל לטובת הנעלה ,מאפשרת התעניינות אמיתית והתמקדות בלב שלם בחיים .התמקדות והתעניינות
כאלו הינם בלתי אפשריים בעת שהנפש משתעבדת להרגל של תעייה בין נושאים אפשריים רבים של חוויות
דומות.
המוטיב המרכזי של באבא אודות הכוח המשעבד של החושים אחריהם רודפים בני האדם ,איננו
יכול שלא לעורר הדים בלבבות רבים .החיים החושניים ,שהם באופן בלתי נמנע שטופים תאוות בשרים
בדרגה זו או אחרת ,מבוססים על אשליה כפולה ,כי האושר יימצא באמצעות הגברת התשוקות וסיפוקן;
ומאידך ,קיימת האפשרות להיות בשליטה על התשוקות ,אליהן פונה האדם כל העת ,הגם שהשכל הישר
אומר לנו שזה בלתי אפשרי .את אותו מוטיב ,המוכר בכל ענפי האמנות והספרות ,ניתן למצוא באופן
החזק ביותר במיתולוגיה ,אותו אוצר גדול של הידע העולמי הבלתי מודע .מדוזה גורגונה ,שראשה,
 :Taboos 79חרמות ,איסורים.
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היפהפה אבל הנורא ,הפך כל מי שהתבונן בה לאבן ,היתה מיוצגת עם נחשי התשוקות סביב פניה במקום
שערות ,ונחשים כרוכים למתניה כאבנט .בימינו אלו הסיפור הידוע הוא על דון ג'ואן ,ששמו הוטמע בשפת
היומיום שלנו .קיימות גרסות מרובות לסיפור זה ,אולם ברובן דון ג'ואן ,לאחר שהקדיש את חייו לפיתוי
נשים ,בוגד בנערה ממשפחה מכובדת ,ואז הורג את האב המחפש לנקום את כבודה .זמן מה לאחר מכן,
בראותו פסלון אבן של האב המונח על קברו ,הוא מזמין את הפסלון לארוחת ערב .הפסלון ,המסמל את
צידו האנושי של דון ג'ואן שהפך לאבן ,אכן מגיע לארוחת הערב ,וביקור זה הוא אות המבשר את מותו של
דון ג'ואן .בשתי האגדות המשמעות הינה דומה .תאוות הבשרים ,אחריה רודפים לתכליתה בלבד ,מוליכה
באופן בלתי נמנע ליחס קר לב כלפי אחרים וצרכיהם .וכך במשך הזמן היא מנתקת את האיש או האישה
מאנושיותה האמיתית .יכולת התחושה אובדת ברדיפה אחרי תענוגות חושים ,והרשע הופך לקרבן של
עצמו ,הוא מתאבן בפנימיותו.
מבחינת תאוות הבשרים והשלכותיה ,פונה באבא להשוואה עם חיי נישואין .גם כאן מעורבת
המיניות ,אולם הוא אומר:
מין בחיי הנישואין שונה לחלוטין ממין מחוץ לנישואין .בנישואין רשמי התאוות קלים הרבה יותר
וקל יותר להסירם .חיי נישואין מטילים תביעות רבות על בני הזוג יחדיו להתאמה הדדית והבנה,
ויוצרים בעיות שלא ניצפו מלכתחילה .בחיי נישואין שתי נשמות נצמדות בדרכים רבות כל כך שהן
נקראות להתמודד עם כל הבעיה המורכבת של האישיות במקום זאת הנוצרת על ידי תשוקה
מבודדת .חיי מין פרועים מנסים לבודד את הבעיה של המיניות מצרכים אחרים של האישיות
המתפתחת ,ולפתור אותה בנבדל מהם .הגם שסוג פתרון כזה עלול להיראות כקל ,הוא מתגלה
כשטחי לחלוטין .כרוך עם זאת החיסרון של אובדן דרך מצידו של שוחר הרוחניות ממאמץ למצוא
פתרון אמיתי .בחיי נישואין קיים מרחב רב להתנסויות מגוונות ,והתוצאה שהנטיות השונות
הצפונות בגוף הנפשי מתחילות להתארגן סביב התכנית המגובשת של חיי הנישואין .אירגון זה של
תכליות מגוונות לא רק שהוא מספק מרחב בלתי מוגבל של כושר הבחנה בין ערכים נעלים לשפלים,
אלא גם יוצר את המתח הדרוש ביניהם ,המבקש אחר התעדנות יעילה וחכמה.
חיי נישואין מביאים להעצמת רוב הבעיות האנושיות .ככאלה הם הופכים לשדה מבחן עבור כוחות
השעבוד כמו כוחות החופש ,עבור כוחות הבערות כמו כוחות האור .מאחר והנטייה היא להגדיר את
חיי הנישואין כתערובת של מניעים ושיקולים ,הרי שהם מזמינים באופן בלתי נמנע עימות בין האני
העליון לנמוך .עימות זה הינו חיוני לשחיקת האני הנמוך ולזריחת העצמיות האלוהית האמיתית.
חיי נישואין מפתחים כל כך הרבה נקודות מגע בין שתי נשמות כך שניתוק כל הקשרים ישתמע
כסילוף מגמת החיים .מאחר וקושי זה של התנתקות זה מזו מעודדים איזון פנימי מחודש ,נישואין
מספקים הזדמנות לנשמות לבסס הבנה מוצקה ,שתוכל להתמודד עם הנסיבות המסובכות
והעדינות ביותר.
כיום נטען לעתים כי נישואין 'עברו מן העולם' ואין להם מקום בעולם המודרני .נפשות חופשיות
ועצמאיות ,כך נטען ,צריכות לחיות בחופשיות ובעצמאות ,מתחברות ונפרדות ללא שום מחויבות .גירושין
אינם דורשים דבר פרט להסכמת שני הצדדים כי ההסדר ביניהם הגיע לסיומו; עניינים כספיים ועניינים
אחרים יכולים להיות מטופלים על ידי עורכי דין הפועלים מטעם שני הצדדים .חוץ מהשאלה אודות
הילדים ,שצרכיהם ליציבות ולאהבת ההורים ,ממנה מתעלמים בשיטה הזאת ,הרי שקיימת העובדה,
אותה מדגיש באבא ,ששום מערכת יחסים רצינית לא יכולה להתפתח אם הקשר יכול להישבר במילה או
מחמת מצב רוח .מקרים מסוימים של הכבדות חמורות אכן נוצרים מחמת חוקי הנישואין ,אולם המוסד
כשלעצמו מייצג הרבה יותר מאשר מסגרת חוקית גרידא; הוא קיים למעשה כדי לספק את הכמיהה
והשאיפה של גברים ונשים למצוא יחדיו הבנה והתנסות מעמיקים יותר של החיים מאשר כל אחד מהם
יוכל למצוא לבדו.
באבא ממשיך ואומר" :הערך הרוחני של חיי הנישואין משתייך באופן ישיר לטבע הגורמים
הקובעים את מהלכיהם היומיומיים .אם הם מבוססים על שיקולים שטחיים ,הם עלולים להתדרדר
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למעין שותפות אנוכית המכוונת כנגד שאר העולם .אם היא מושרת באידיאליזם נעלה ,היא יכולה
להתעלות לשותפות ,שלא רק מזמינה וויתורים רבים יותר ויותר זה לזה ,אלא ,הופכת למעשה לכלי
שרת באמצעותו שתי נשמות מסוגלות להושיט את אהבתן ושירותן המאוחדים לטובת כלל המין
האנושי .וכך כאשר חיי הנישואין מתיישרים יחד עם התכנית האלוהית להתפתחותו של
האינדיבידואל ,הם הופכים לברכה לילדים המהווים את פירותיה והשואפים אווירה רוחנית כבר
מההתחלה.
מאידך ,חיי הנישואין של ההורים מועשרים מנוכחותם של הילדים .ילדים מעניקים להורים
הזדמנות לביטוי ולקידום אהבה ספונטאנית ,בה הקרבה נעשית קלה ומענגת ,ולתפקיד אותו
ממלאים הילדים יש חשיבות עצומה להתקדמותם הרוחנית של ההורים עצמם .מכאן משתמע
שכאשר מופיעים הילדים יש לקבלם מכל הלב.
כאן הגענו לנקודה בה דן באבא בבעיית פיקוח הילודה והתנועה הנרחבת לפיקוח על התפוצצות
האוכלוסייה באמצעות אמצעי מניעה פיזיים .גם אלו בעלי הכוונות הטובות ביותר עלולים להירתע
מהנורמה הגבוהה והבלתי מתפשרת אותה הציב באבא ,ובאותה שעה יתרשם עמוקות מכוח ההיגיון
מאחורי הערכים הרוחניים אותם הוא מביא לתשומת לבנו .הוא פותח:
לבחינת הדרישות שמציבים הילדים לחיי הנישואין ,תנועת פיקוח הילודה הנוכחית דורשת
בחינה זהירה וקפדנית .אין לבחון את הבעיה מזווית הראייה של איזה צד ענייני ייחודי ,ובשל כך
מוגבל ,אלא של הטובה המוחלטת של האינדיבידואל והחברה גם יחד .ההשקפה הנכונה בעניין זה,
כמו בכל עניין אחר ,חייבת להתבסס על שיקולים רוחניים .בה בשעה שפיקוח על הילודה צודק
במטרתו להבטחת וויסות האוכלוסייה ,הרי שבחירת האמצעים הינה אומללה והרסנית .וויסות
הולדת ילדים הינו רצוי לעתים קרובות למטרות אישיות וחברתיות .התרבות בלתי מבוקרת
מחריפה את המאבק הקיומי ועלולה ליצור מערכת חברתית בה תחרותיות חסרת רחמים נעשית
בלתי נמנעת .חוץ מיצירת אחריויות להורים ,אותן ייתכן והם לא יוכלו למלא ,זה הופך באופן בלתי
ישיר לסיבה של עוני ,פשיעה ומלחמות.
על כל פנים ,האמצעים הגשמיים גרידא המומלצים בדרך כלל על ידי תומכי הפיקוח על
הילודה מעוררים התנגדות ,ונשארים מהבחינה הרוחנית חסרי טיעון ממשי .הגם שהם נתמכים
ממניעים אנושיים ,הרי שבדרך כלל הם משרתים מטרות אנוכיות ובריחה מהאחריות של הולדת
ילדים וגידולם .יתר על כן ,מאחר והתוצאות הגשמיות של התמכרות לתאוות בשרים ניתנים
למניעה בהצלחה באמצעים אלו ,הרי שלאלו שעדיין לא נעורו לערכים גבוהים יותר לא יהיה שום
תמריץ להתמתן בסיפוק התאוות ,ובכך להשתעבד להשתוקקויות חייתיות.
לפיכך ,מזווית הראיה הרוחנית ,פיקוח על הילודה חייב להיות מיושם באמצעות שליטה
נפשית ושום דבר אחר .אי אפשר להמליץ בשום אופן על אמצעים פיזיים ,גם אם מבקש האדם
להשתמש בהם רק כסיוע זמני ומשני ,מבלי לנסות ולהתעלם מהאידיאל של פיתוח שליטה נפשית.
הגם שהוא עלול להיוותר זמן מה תחת האשליה שהוא מנסה לפתח שליטה נפשית ,הרי שלמעשה
הוא מאבד אותה .בקצרה ,הכוח הנפשי מתערער בהכרח מחמת השענות על אמצעים גשמיים ,שהם
גם בהחלט הרסניים להתקדמות הרוחנית .זה מתייחס במיוחד לשוחרים רוחניים ,אלא גם לכל בני
האדם ,משום שכולם ,מהווים בכוח שוחרים רוחניים.
שליטה נפשית מבטיחה את המטרות האנושיות המשרות על פיקוח הילודה ומונעת אסונות
רוחניים הנובעים מחמת השימוש באמצעים גשמיים .שליטה נפשית לא רק שהינה מועילה לוויסות
מספר הילדים ,אלא שגם אין לה תחליף לשיקום האדם להדרו השמימי ולרווחתו הרוחנית .רק
באמצעות שימוש נבון יוכל בן האדם להתעלות מתאווה לשלווה ,משעבוד לחופש ,מחייתיות לטוהר.
באמצעות תהליך זיכוך זה ,תאוות בשרים מפנה את מקומה בסופו של דבר לאהבה עמוקה.
זה חייב לבוא בהדרגה ,ובמקרה של כישלון בתירגול שליטה ,על ההורים לאפשר לטבע להתנהל
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בדרכו ולא להתערב בו באמצעים מלאכותיים .הם חייבים לקבל בשמחה את התוצאות ולהיות
נכונים לשאת בעול האחריות של גידול ילדים .בנישואין מאוזנים כהלכה לא יהיה אי צדק בחלוקת
האחריות ההורית .אם שניהם אכן מודעים לאחריותם ההדדית ,הרי שחוסר התחשבות תפנה את
מקומה למאמץ משותף להשגת שליטה נפשית מלאה .באמצעות השתתפות הדדית בשמחות ובצער,
ההורים מתקדמים מניצחון רוחני אחד למשנהו ,מאהבה עמוקה לאהבה עמוקה עוד יותר ,עד
שהאהבה המוגבלת של התקופה הראשונית מומרת לגמרי על ידי אהבה המוענקת בשפע מעומק
הלב .למעשה ,באמצעות ניהול נבון של חיי הנישואין ,עשוי האדם לחצות את הנתיב הרוחני במידה
כזאת עד שהוא זקוק רק למגע קל בידי המורה המושלם כדי לרוממו אל חיק החיים הנצחיים.
עבור גבר או אישה המחפשים באמת ובתמים אחר החופש הפנימי ,החלופה לחיי נישואין זה
פרישות.
אומר באבא:
"יש לשים לב ,כי חיים של חופש קרובים יותר באופן ברור לחיים של התאפקות מאשר
לחיים של התמכרות .לפיכך ,עבור שוחר הרוחניות ,אם ההתאפקות אינה קשה עבורו ,הרי שיש
להעדיף את הרווקות על פני חיי הנישואין .אבל התאפקות שכזאת הינה קשה עבור רוב בני האדם
ולעתים אין היא אפשרית ,ולכן עבורם חיי נישואין הינם עדיפים באופן ברור .כפי שחיי רווקות
דורשים ומחוללים מידות טובות רבות ,כך גם חיי הנישואין מצידם מזינים את פיתוחם של תכונות
רוחניות רבות בעלי חשיבות מהמעלה הראשונה .ערך הרווקות טמון בהרגל של התאפקות ובתחושת
ההתנתקות והעצמאות שזה נותן .ערך חיי הנישואין טמון בלקחים של התאמה הדדית ובתחושת
האחדות עם השני.
לגבי הרווק כמו לגבי האדם הנשוי נתיב החיים הפנימיים הינו דומה .כשהוא נמשך אל
האמת האלוהית שוחר הרוחניות איננו כמה לשום דבר אחר ,וכשהאמת האלוהית הולכת וגוברת
בתחום הכרתו ,הרי שהוא הולך ומשתחרר בהדרגה מההשתוקקויות .בין אם בחיי נישואין או
פרישות ,אין הוא נסחף עוד בהבטחות השווא של התמכרות או הדחקה מכאנית ולפיכך מתרגל
וויתור פנימי ספונטאני של ההשתוקקויות עד שהוא משתחרר מתעתועי הניגודים.
עלול להיראות כאילו בפיסקאות הקודמות מציב באבא בפנינו אידיאל גבוה ממה שאנו מקווים
להשיג .בודדים הם המבקשים אחר האמת באמצעות פרישות ,וזוגות בודדים בלבד רואים את חיי
הנישואין כנתיב רוחני .כמורה מושלם ,מטעים באבא עבורנו את הצורך להתבונן בכל פעילות בחיים ,לא
מזווית של יתרון או הנאה ,אלא תמיד מטובת ההנאה המוחלטת של האדם והחברה גם יחד ,זאת אומרת,
מזווית הראייה הרוחנית .בכל אופן במגעיו עם אנשים ,במיוחד פושעים או אנשים במצוקה ,הפגין באבא
עדינות והתחשבות בלתי רגילים .התעניינותו היתה תמיד עם הלב ואהבה" :אינני מתעניין" ,הוא אמר,
"בחטאיהם של בני האדם" .וכשאישה ,שראתה עצמה ,כדבריה' ,שובבה' ,באה לראות אותו ,הושיב אותה
באבא לצידו בדומיה לדקה או שתיים .ואז הוא שאל אותה" ,מדוע לחשוב כך? ולמה לדאוג בגלל זה? טוב
לחשוב על חסרונותינו כדי לשפר אותם ,אולם אל תדאגו כל הזמן בגלל פגמים".
באחד מביקוריו הראשונים בלונדון ,שני אנשים צעירים ,אמנים בנושאים שונים ,שהתגוררו
יחדיו ,השתוקקו לבוא ולראות את באבא .אולם לפי כל מה שהם שמעו אודותיו ,הם באו אליו כשהם
שרויים בסערה נפשית .כשהם באו אליו ,הושיט באבא את זרועותיו ובקריצה בעינו ,פניה אליהם במילה
חקרנית אחת" ,חברים?"
כשהראה במאמרו אודות חיי הנישואין ,את המרומים אליהם יכולה להגיע האהבה האנושית,
ממשיך באבא ומראה כי אהבה אנושית מושלמת שכזאת יכולה להוביל אל משהו גבוה עוד יותר ,ולזה הוא
מעניק את השם 'אהבה טהורה' ,וזאת מצידה פונה אל 'אהבה אלוהית' שבה מתאחד האדם עם אלוהים.
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אהבה טהורה היא לבלובה של השלימות הרוחנית .אהבה אנושית כבולה בכל כך הרבה תנאים
מגבילים כך שההופעה הספונטאנית הפנימית של אהבה טהורה הופכת לבלתי אפשרית .אהבה
טהורה מתחוללת בלבו של שוחר הרוחניות כתגובה להענקת החסד מהמורה .כשאהבה טהורה
מתקבלת בתחילה כמתנה מהמורה היא משתכנת בתודעתו של השוחר כמו זרע באדמה מובחרת.
במשך הזמן הזרע מתפתח לצמח ואז לעץ המתנשא בכל הדרו.
שמא נניח כי עלינו לצאת ולחפש את ה'מורה' הזה על מנת שהחסד יואצל עלינו ,הבהיר באבא
היטב במקום אחר ,ושוב בפיסקה הבאה מייד לאחר זאת ,שמשימתנו איננה לנדוד בעולם בחיפוש אחר
יישות כזאת ,אלא להכין את עצמנו באופן פנימי כדי לזכות בחסדו" .ברגע שהתלמיד מוכן חסדו של
המורה מורעף עליו ,משום שהמורה ,שהינו אוקיאנוס האהבה האלוהית ,מחפש תמיד את הנשמה שבה
חסדו ילבלב" .ובפיסקה שכעת הושלמה ,השימוש הוא עושה במשפט "אהבה טהורה מבפנים" מראה
שהוא מתייחס אל המורה הנצחי הפנימי ,זאת אומרת אלוהים ,שעימו באבא מאוחד ,ושעימו אנחנו ,כפי
שהוא אומר לנו כל העת ,בעצמיותנו האלוהית האמיתית ,מאוחדים גם כן .לפיכך הוא שב ואומר" ,אני
ואתם איננו אנחנו ,אלא אחד".
האצלת החסד של המורה הינה מותנית ,בכל אופן ,על ידי ההכנה הרוחנית המוקדמת של שוחר
הרוחניות .הכנה זאת לחסד איננה שלימה עד שהשוחר לא יכונן במבנהו הנפשי איכויות אלוהיות
מסוימות .כשנמנע אדם מלשון הרע וחושב יותר על הצדדים הטובים שבאחרים מאשר על צדדיהם
הרעים ,מסוגל לתרגל סובלנות עילאית ושואף את טובת הבריות אפילו במחיר טובתו הוא ,הוא
מוכן לקבל את חסדו של המורה .סוג האהבה הנעורה בידי המורה הינה חסד נדיר ביותר .האם
המוכנה להקריב הכול ולמות למען בנה ,הקדוש המעונה המוכן לאבד את חייו למען ארצו ,הינם
בהחלט נאצלים בתכלית ,אולם לא בהכרח הם טעמו את טעם האהבה הטהורה הזאת הנובעת
מחסדו של המורה .אפילו היוגים הגדולים ,היושבים במערות ובהרים כשהם שקועים לחלוטין
בסמאדהי עמוקה( ,אושר עליון של תודעת על) ,אין להם בהכרח את האהבה היקרה הזאת.
אהבה זאת הינה יקרת ערך יותר מכל תמריץ אחר .לא רק שהיא כוללת בחובה את כל היתרונות של
כל סוגי ההתאמנות הרוחנית ,אלא גם מתעלה על כל אלה בהדרכת השוחר באופן יעיל למטרתו .כל
מחשבותיו פונות הלאה מעצמיותו ומתרכזות אך ורק על האהוב האלוהי.
באמצעות ההתעצמות של אהבתו ההולכת וגדלה הוא פורץ לבסוף מבעד לכבלי האני ומתאחד עם
האהוב האלוהי .זוהי פיסגת האהבה .כאשר האהבה הגיעה לבשלותה היא הופכת לאלוהית.
אהבה אלוהית מופיעה לאחר שהנפש האינדיבידואלית נעלמת וכשהיא חופשיה מכבלי האישיות
האינדיבידואלית .באהבה אנושית מתמידה השניות של אוהב ואהוב .אולם באהבה אלוהית האוהב
והאהוב האלוהי הופכים לאחד .בשלב זה שוחר הרוחניות נחלץ מתחום השניות ומתאחד עם
אלוהים ,משום שאהבה אלוהית הינה אלוהים .כאשר האוהב והאהוב האלוהי מתאחדים ,זהו הסוף
וההתחלה.
אהבה היא השתקפות אחדותו של האלוהים בעולם של שניות .היא היסוד המוסד של כל הבריאה.
אם נדחקת האהבה מחוץ לחיים ,הרי שכל הנשמות בעולם מתייחסות אחת אל השנייה באופן חיצוני
לגמרי ,וכל היחסים המתאפשרים בעולם חסר אהבה שכזה הינם שטחיים ומכאניים .הרי זה מחמת
האהבה שהיחסים שבין נשמות אינדיבידואליות מתמלאים במשמעות .האהבה היא שמעניקה משמעות
וערך לכל ההתרחשויות בעולם של שניות ,אולם באותו זמן היא ניצבת כאתגר לשניות .כשהאהבה הולכת
ומתחזקת ,היא מחוללת אי שקט בונה והופכת לכוח המניע העיקרי של הפעילות הרוחנית ,שלבסוף מצליח
לשקם בתודעה את האחדות המקורית של ההוויה.
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פרק שמונה עשר
מסעה של הנשמה ברחבי הבריאה ()1
הפיזיקאי הידוע ,רוברט אופנהיימר המנוח ,בהרצאותיו שניתנו 80בשנת  ,1953דיבר על "שתי
מערכות החשיבה של בני האדם – דרך הזמן וההיסטוריה :הדרך של נצח והעדר זמן" ,בציינו "שניהם
מהווים חלק ממאמצי המין האנושי להבין את העולם בו הוא מתגורר .אף אחד מהם לא מובן על ידי השני,
ואי אפשר לצמצמו לכך .הם מהווים  ...צורות השקפה משלימות ,כל אחת מזינה את השנייה ,ואף לא אחת
חושפת את כל הסיפור".
באבא ,שהתבונן בחיבה בהתלבטות האנושית של היותה שבויה בין 'המוחלט' לבין 'היחסי',
משתמש בכל סמכותו לה הוא טוען ושהורעפה עליו במעמד מורה מושלם ואווטאר ,מייצג את 'אלוהים'
'המוחלט'' ,נשמת עולם' ו'הנשמה הנצחית' כממשויות שלא ניתן לחלוק עליהן של נצחיות והעדר זמן
המרוממים מעל הכול .באותו אופן ,הוא עוסק בהיוולדות בגוף ,בהיוולדות חוזרת ,אבולוציה ,אינבולוציה,
קארמה ,דת ,ידע על חושי ,ומדע כצדדים חווייתיים של זמן-מרחב ,שלא ניתן להתווכח אודותם .הוא מציג
אותם כבעלי מטרה מכוונת ,מביע בכל הצלילות והעוצמה של ישותו העילאית ,שהם תורמים לתוכנית
האלוהית ,הגורמת לכוח המניע שהוא אהבה אלוהית.
עבור אלו שרק העולם הידוע של מה שהם מאמינים כממשות של זמן\מרחב מקובל עליהם ,למילה
'אלוהי' אין שום משמעות .וכך גם עלול להיראות פרק זה ואלו שבאים לאחר מכן .גם אלו המוכנים
להיפתח בפני אפשרויות שעדיין לא נחקרו יגלו התנגדות עזה מבעבעת בתוכם.
מאמרו של באבא בשם 'החיפוש אחר אלוהים' מתחיל – "רוב בני אדם אינם אפילו משערים את
קיומו של אלוהים ,וכך באופן טבעי אין הם מתעניינים באלוהים  ...או שאלוהים קיים או שאיננו קיים.
אם הוא קיים הרי שהחיפוש אחריו מוצדק לחלוטין .אם איננו קיים ,הרי שאין מה להפסיד בחיפוש
אחריו .אולם בדרך כלל אין בני האדם נוטים לחפש אחר האלוהים כעניין של יוזמה עצמאית מלאת
חדווה .הוא חייב להידחף לחיפוש הזה כשהוא מתפכח מכל האשליות הכרוכות בעולם זה"...
אפילו אלו שכבר הח לו בחיפוש הזה עלולים לגלות כי חלק מהפרקים האלו קשים להבנה .בכל
אופן ,מחשבותיו של באבא ,גם כאשר הוא עוסק בנושאים המעמיקים ביותר ,הינן תמיד הגיוניות; ביטוייו
הינם פשוטים וישירים .הקושי טמון ברמה של הנושא ובטבע הרעיון; אין אף פעם שום דבר מבלבל במה
שהוא אומר .פרט לכמה מילים ומשפטים מקשרים ,נעשה שימוש במילותיו של באבא כל העת ,אבל כשהן

80הרצאות ריית' – סידרת הרצאות ברדיו הבי.בי.סי ,שהחלו בשנת 0948
The Reith Lectures were inaugurated in 1948 by the BBC to mark the historic contribution made
to public service broadcasting by Sir John (later Lord) Reith, the corporation's first directorgeneral. John Reith maintained that broadcasting should be a public service which enriches the
intellectual and cultural life of the nation. It is in this spirit that the BBC each year invites a
leading figure to deliver a series of lectures on radio. The aim is to advance public understanding
and about significant issues of contemporary interest.

http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2002/inforeith.shtml
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מתומצתות וערוכות מחדש ממאמרים שונים ומהנספח של ספרו של צ'ארלס פארדום "המורה המושלם"
– שניתן באופן מיוחד על ידי באבא לפארדום .יש להביא בחשבון שאי אפשר לדון לעומק בתורתו
במיגבלות המרחב של ספר זה .אנו נותנים מה שהיה עבורנו כעניינים מרכזיים ,הגם שלא בהכרח בסדר
הגיוני.
שאלה העלולה לצוץ בהכרח מקריאת פרק זה יכולה להיות" :מהו טבע 'הנשמה'?" באבא אומר
לנו – "למעשה ,הנשמה הינה זהה עם נשמת עולם (( )Oversoulהמקבילה האנגלית של המונח הסנסקריטי
פאראמאטמאן שמשמעותו אלוהים ,האחד ,אינסופי ונצחי שחייו הקוסמיים והכלל עולמיים חובקי הכול).
כך ,קיימת הנשמה לנצח בתוך ועם נשמת עולם באחדות שלא ניתן להפירה .אבל ,בתחילה ,לנשמה לא
היתה מודעות של אחדותה עם נשמת עולם ועם השלווה ,האושר העליון ,הידע והעוצמה האינסופיים שלה.
לפיכך ,כדי להגשים ולהתנסות באחדות זאת ,עליה לפתח תודעה".
מציין באבא – "המטרה הבלבדית של הבריאה היא כדי שהנשמה תשכיל ליהנות ממצב התודעה
האינסופי של נשמת עולם" .במאמרו אודות האהבה הוא אומר לנו – "למען האהבה קם ונהיה העולם
ולמען האהבה הוא ממשיך להתקיים".
כדי לסייע לנו לקבל מושג כלשהו כיצד קמו ונהיו התגלויות החיים ,מציג באבא בפנינו את
האנאלוגיה המופלאה הזאת" .כפי שגל הנע על פני אוקיאנוס שליו ושוקט מחולל אינספור בועות ,כך גם
הדחף שבקרב המוחלט להיות מודע לעצמו בורא מספר עצום של נשמות אינדיבידואליות מתוך
האינסופיות הבלתי ניתנת לחלוקה של נשמת עולם .מתוך הוויתו הבלתי ניתנת לחלוקה של המוחלט
נבראת נקודה מסתורית שדרכה נוצרת הבריאה המורכבת רבת הפנים .התהום שאין לה חקר ,שרק לפני
רגע היתה שלווה כקרח ,מתרגשת כולה בחיים של אינספור יישויות קיצפיות המבטיחות את נבדלותן
בגודל ובצורה ברורים באמצעות הגבלה עצמית בקרב פני האוקיאנוס המקציפים" .נזכר שבספר בראשית,
הספר הראשון שבתנ"ך ,נפתח במילים האלו" :בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ .והארץ
היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים".
בהסבירו שדימוי זה איננו אלא אנאלוגיה ,דואג באבא שלא נשגה ונסיק מכך שמתרחש שינוי
ממשי בקרב המוחלט " -משום שכל שינוי יבטל את המוחלטיות שלו .השינוי המרומז איננו שינוי הווייתי,
ולא שינוי בהוויה של הממשות המוחלטת .אין זה אלא שינוי לכאורה" .במובן מסוים זוהי התרחבות של
המוחלט ,שבאמצעות הפעולה הזאת ,האינסוף ,בהיותו חסר תודעה ,שואף להשיג את התודעה שלו.
כשההתרחבות הזאת של הממשות האלוהית יוצאת לפועל באמצעות הגבלתו העצמית לצורות חיים
שונות ,הרי שניצב בפנינו הפאראדוקס שזה מהווה בד בבד התרחבות והצטמצמות .התרחבות לטובת
התודעה; הצטמצמות מחמת ההגבלה העצמית .מכאן התעקשותו של באבא אודות "המוחלט החובק
בחובו את הכול ,הינו ותמיד יהיה ,היסוד המוסד של כל הנשמות האינדיבידואליות" ,וכי "נשמת עולם
נותרת תמיד כמות שהיא מבלי לסבול מהתרחבות ,מהצטמצמות ,מהתווספות או מהחסרה אמיתיים,
למרות שמופיעה התפצלותה לכאורה להמוני נשמות אינדיבידואליות."....
קיימת רק הוויה אחת למעשה והיא הנשמה הכלל עולמית .אתה הוא הנשמה הכלל עולמית .הינך
אינסופי .אתה באמת בכל מקום ,אולם אינך מכיר את טבעך האמיתי .אם היית יכול להתבונן
בפנימיות ולחוות את נשמתך בטבעה האמיתי ,היית נוכח לדעת שהינך אינסופי ומעבר לכל הבריאה.
אולם הינך מזהה את עצמך עם הגוף ,חווה את עצמך כמוגבל ולפיכך רואה את עצמך כמוגבל .אולם
האינסוף שייך למערכת הבלתי דואלית של ההוויה .לפיכך אין היא סובלת משום הגדלה מחמת
הוספות; ואין היא יכולה לסבול משום התמעטות מחמת החסרות .אי אפשר להוסיף לזה שום דבר;
אי אפשר לקחת שום דבר מזה .זה כולל את הכול ,בלתי ניתן למדידה ,בלתי ניתן לחלוקה ושלם.
ואתה הינך אינסופי.
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באבא שב ומאשר כאן את האמת הבסיסית שבכל הדתות ,המתמצות עבור רוב בני המערב
במילותיו של ישוע – "מלכות האלוהים שרויה בתוכך" .זה גם מבהיר היטב את הצהרתו של באבא כי
"אנוכיות נוצרת מבערות בסיסית אודות טבעו האמיתי של האדם".
באקראי ,ראייה זאת של הנשמה הכלל עולמית המונחת בשורש כל הבריאה מספקת תשובה
לבעייתם העמוקה של הפילוסופים במאות השבע עשרה והשמונה עשרה ,מדקרט ,לוק ,ברקלי ויּום.
אפשר לסכם זאת כך" :מאחר וכל מה שאנחנו יודעים זה רשמים המועברים אלינו באמצעות חושינו ,כיצד
זה נוכל להיות בטוחים שאלו אינם מטעים אותנו ,וכי קיים במקום כלשהו 'עולם אמיתי' המתאים בדרך
כלשהי למה שאנו משערים שאנו יודעים?" הצהרתו של באבא נחזתה כבר בתשובה שניתנה על ידי ברקלי
כשהוא הולך מן הכלל אל הפרט ..." :כל צבאות השמים והדברים עלי אדמות ,אפשר לומר שכל הגופים
המרכיבים את המסגרת האדירה של העולם ,אין להם שום קיום ללא גוף נפשי ... ,את הוויתם ()esse
אפשר להבחין ולהכיר  ...כתוצאה מכך כל עוד הם אינם מובחנים ממש בעצמי ,או אינם או אינם קיימים
בגוף הנפשי שלי או בכל נפש ברּוָאה אחרת ,או שאין להם שום קיום ,או שהם מתקיימים בגוף הנפשי של
איזו רוח נצחית".
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השאלה הבלתי נמנעת העולה כעת הינה – "איך זה שהנשמה נלכדת 'בדמיון' כיצד זה שהנשמה
האלוהית חסרת הצורה ,אינסופית ונצחית חווה את עצמה כבעלת צורה ,כסופית ,מוגבלת וברת השמדה?
איך זה שהיא סבורה שהיא עולם הטבע? במילים אחרות ,מהי הסיבה לאשליה הקוסמית שבה מוצאת
הנשמה את עצמה?"
על מנת להיווכח בנשמת עולם שהינה אחדות אחת ,בלתי ניתנת לחלוקה ,ממשית ואינסופית ,על
הנשמה להיות מודעת .האבולוציה של התודעה דורשת את השניות של נושא ומושא ,מרכז תודעתי,
את האגו והסביבה ,זאת אומרת ,את עולם הצורות ,שכל זה כלול בקרב מיגבלות הזמן .בכל אופן
תודעתה הראשונה של הנשמה ,איננה מאלוהים אלא מהבריאה ,לא מהמוחלט הנצחי אלא מהיחסי
והחולף .לפיכך הנשמה ,במקום להכיר את נשמת עולם ,מסתבכת באשליה הקוסמית .הגם
שלמעשה הינה אינסופית ,היא חווה את עצמה כסופית ומכאן שנוצרת בה האמונה שהיא סופית.
במילים אחרות ,עם פיתוח התודעה הנשמה איננה נעשית מודעת לטבעה האמיתי ,אלא לצילה,
לעולם המופעים.
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חוקר הטבע והביולוג הידוע ,קונרד לורנץ ,המחבר של הספר מעורר המחשבה על האלימות,
הראה באמצעות מחקריו עם אווזים ,כי הגוזלים – ולמעשה כל מי שנולד מבין העופות ובעלי החיים –
רואה בנפש החיה הראשונה שעינו רואה כשהוא נולד או מבקיע מבעד לביצה ,את ההורה שלו .אווז יכול
לקבל בן אדם כאמו .באותו אופן בני האדם מאמינים שעולם המופעים האשלייתי אליהם הם נולדים הוא
העולם הממשי.
באבא הטעים תמיד את ערך המדע ואת הישגיו המעשיים ,בהסבירו – "זוהי טעות לראות במדע
כמנוגד לרוחניות .מדע מסייע לרוחניות או מכשילה על פי הדרך בה הוא מיושם .כפי שאמנות אמיתית
מבטאת רוחניות ,כך גם המדע ,כשהוא מיושם נכונה ,יכול גם כן להפוך לכלי עבור הנשמה לדעת את
עצמה .ההתקדמות המאוזנת של המין האנושי תהיה מובטחת רק עם המדע והדת יפסעו יד ביד"...
חלפו כמאה וחמישים שנה מאז שצ'ארלס דארווין ניפץ את המימסדים המדעיים והדתיים שבימיו
עם תורת האבולוציה ,המקובלת כעת בדרך כלל על ידי אותם מימסדים .לידע המדעי אודות האבולוציה
של הצורות ,מהפשוטה ביותר למסובכת ביותר ,מוסיף באבא את ידע האבולוציה של התודעה ,באומרו לנו
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ההיסטוריה של האבולוציה היא היסטוריה של התפתחות תודעתית מודרגת .על מנת להיות מודע
לעולם המופעים 84,על הנשמה ללבוש צורה כלשהי כדי להתנסות בו .הצורה הראשונה אותה היא
לובשת כדי להוציא זאת לפועל היא זאת שבה מתחילה האבולוציה – האבן – שהינה הפחות
מפותחת .התודעה בשלב זה ,בהיותה מהסוג הבסיסי והצר ביותר ,הינה בלתי מתאימה לחלוטין
לצורך הגשמת מטרת הבריאה שהיא לאפשר לנשמת עולם לדעת את עצמה .כמה שלא תהיה מועטת
יכולת הארת התודעה שבשלב האבן ,היא נובעת מנשמת עולם ,ולא מגופה של האבן .אולם התודעה
איננה מסוגלת להרחיב את המרחב שלה מבלי להסתמך על גוף האבן משום שנשמת עולם מזדהה
תחילה עם התודעה ,ואז באמצעותה עם צורת האבן .מאחר והתפתחות נוספת נעצרת מחמת הגוף
חסר החיים של האבן ,הרי שהתפתחות צורות גבוהות יותר נעשה חיוני .התפתחות התודעה חייבת
לפסוע צעד בצעד עם ההתפתחות של הגוף שבאמצעותו היא מותנית .לפיכך ,התשוקה להיות מודע
הצפונה בנשמת עולם ,שואפת ,מכוח החלטה אלוהית ,לפיתוח הדרגתי של אמצעי ההתבטאות.
כך נשמת עולם מחשלת לעצמה אמצעי התבטאות חדש בצורת המתכת .גם בשלב זה ,התודעה הינה
בסיסית ביותר ,כך שהיא חייבת להעביר את עצמה לצורות גבוהות יותר של צמחים ועצים ,שבהם
קיימת התקדמות ניכרת בהתפתחות התודעה באמצעות תחזוקת התהליכים החיוניים של צמיחה,
התבלות ולידה .הופעתה של צורה מפותחת עוד יותר מתאפשרת כאשר נשמת עולם מבקשת
להתגלות באמצעות החיים האינסטינקטיביים של חרקים ,ציפורים ובעלי חיים המודעים לגמרי
לגופיהם ולסביבתם ,המפתחים תחושת הגנה עצמית ומטרתם לבסס את שילטונם בסביבתם .בבעלי
החיים הגבוהים יותר ,מופיע השכל או כושר המחשבה ,אולם יכולת פעולתם מוגבלים מאוד מחמת
השימוש שלהם באינסטינקטים ,כמו האינסטינקט של שימור עצמי והאינסטינקט של הדאגה
ושימור הצאצאים.
לבסוף ,נשמת עולם לובשת את צורת האדם .כאן היכולת המחשבתית השיגה את תחום הפעולה
הרחב ביותר ואין לה גבולות ,עם מודעות מלאה אודות העצמיות והסביבה  ...לכן הרצון-להיות-
מודע עימו החל התהליך האבולוציוני יכול להתגשם במצב 'אדם כאפשרות אלוהית' ,שהוא הפרח
הנהדר ביותר של המין האנושי.
יש להניח שנתקשה בהתחלה לקבל שיש מידה כלשהי של מודעות בסלע או באבן .בעבר היה זה
בלתי מקובל להאמין שלצמחים ועצים יש מידה מסוימת של תודעה ,שהם עלולים לסבול מטראומות או
ממשברים ,מגיבים לטיפול ולנוכחות של אנשים מסוימים ולא אל אחרים – אבל הידיעה שהם אכן עושים
כך היוותה את תמונת חיי היומיום של האדם הרבה לפני שהמדע התייחס לכך בכובד ראש .אנו מדברים
על אנשים בעלי 'ידיים ירוקות' ,במשמעות שהצמחים שהם מגדלים טובים בהרבה מאלו אותם מגדלים
אנשים אחרים .באופן דומה כל איכר יודע כי אנשים מסוימים מסתדרים עם הבקר או הצאן באופן שאיננו
מתייחס לכושר שכלי או יכולות כלליות ,אכן לעתים אלו הנחשבים כרפי שכל או אפילו מפגרים במידה
מסוימת ,מצליחים יותר בעבודות כאלו .אנו גם נוטים ,במחשבתנו הרגילה ,לראות בגינון ,בעבודות
חקלאיות ובטיפול ביבולים ובבעלי החיים כפעילויות מועילות ומבריאות .הן מומלצות ,ללא הסבר מדעי
אלא מהבסיס של מוסכמה כללית ,שבוודאי תועיל לאלה מאיתנו הסובלים ממועקות וחרדות.
כפי הנראה חוויית החיים הרגילה של האדם ,מעניקה לו בצורה פשוטה את האמת שאיננה נגישה
85
למשכיל או לאנשים המשערים השערות .האנגלים סופגים עלבונות ,ואנחנו לועגים כל העת לעצמנו,
מחמת אהבתנו לגננות ואימוץ חיות מחמד .אבל 'אהבות' אלו לא רק שעזרו למיליונים בקרבנו בחברה
ההולכת ונעשית מלאכותית לשמר קשר כלשהו עם עולם הטבע ,אלא גם תרמו למודעותו הגוברת והולכת
של האדם שכל הבריאה מבוססת על יחסים הדדיים באופן שהינו ממשי למרות שעד כה הוא היה בלתי
מובן .במחצית הראשונה של המאה העשרים ,ובמיוחד במחצית השנייה ,החל האדם להיווכח לדעת שהוא
חייב לקחת אחריות אודות כוכב הלכת שלו ולכל סוגי החיים שעל פניו ,וכי הכחדת בעלי החיים ,השחתת
 84העולם הגשמי
 85מחבר הספר הינו אנגלי.
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וניוול הסביבה הנחלקת בינינו ובין בעלי החיים ,לא רק שהינה קצרת ראות מהבחינה החומרנית ,אלא גם
היא מזיקה מהבחינה הרוחנית; זאת אומרת ,אנו נחשלים בכושר הבחנתנו מאחר ואנו מניחים לזאת
להתרחש.
כאשר אומר לנו באבא " -ההיסטוריה של האבולוציה הינה היסטוריה של התפתחות תודעתית
מודרגת ,שעליה להתקדם בד בבד עם ההתפתחות של הגוף שבגללו היא מותנית" ,הוא מסביר אל נכון את
טבעו של הקשר המאחד את כל הבריאה עמנו .מזמנו של דרווין ועד היום ,כבר קיבלנו שגופו של האדם
נוצר באמצעות תהליך של שינויים בלתי ניתנים להבחנה מתוך הצורות הפרימיטיביות ביותר; כמו כן
נעשינו מודעים ,כי עקבות מהעבר בו היינו דגים ובעלי חיים ניתנות להבחנה בתהליך ההתעצבות הגופנית
ובצורת הצמיחה של העובר לאחר ההתעברות .מה שאומר לנו באבא בתכנית האלוהית זה שהתודעה
צמחה בד בבד ,וכתוצאה מכך תודעתנו האנושית המפותחת הינה כרוכה ,באמצעות הרשמים של
התנסויות העבר ,עם כל תחום הצורות שבטבע .כדי שהנשמה תגשים באופן מודע את זהותה עם נשמת
עולם ,יש לשמור על התודעה ועל כל הרשמים להימחות.
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פרק תשעה עשר
מסעה של הנשמה ברחבי הבריאה ()2
עד כמה שלא יהיה נפלא הדבר ,שהשגנו את צורת האדם ,הרי שרק הצלחנו להגשים את מחצית
הדרך .לכאורה" ,לבני אדם אין הארת עצמיותם האלוהית משום שתודעתנו מצועפת במשקעי התנסויות
העבר .הרצון-להיות-מודע שבגללה החל התהליך האבולוציוני הצליח ליצור תודעה ,אולם זה משיג את
הידע אודות נשמת עולם משום שהנשמה האינדיבידואלית נדחפת להשתמש בתודעה כדי לחוות את
הרשמים ,במקום להשתמש בה לחוות את טבעה האמיתי כנשמת עולם .ההתנסות ברשמים גורמת לה
להיכלא באשליה של היותה גוף סופי המנסה להתאים את עצמו לעולם של חפצים ובני אדם  ...ובכך היא
נשארת בתחום של מאיה 86או השניּות .כדי שהנשמה תגשים באופן מודע את זהותה עם נשמת עולם ,יש
לשמר את התודעה ועל כל הרשמים להימחות .הגם שהם סייעו בהתפתחות התודעה ,כעת הם הפכו
למכשול ביכולתה להאיר את טבעה של נשמת עולם .מכאן ואילך הבעיה איננה של פיתוח תודעה אלא
שחרורה מהרשמים".
בחלק הראשון מבין ארבעה חלקים של הרצאתו על הרשומעו"ת (רשמים הנחקקים בתת מודע)
אומר לנו באבא כי "שני סוגים להן – טבעיות ובלתי טבעיות  ....אלו אותן אוספת הנשמה במהלך
האבולוציה האורגאנית הינן טבעיות .הן נוצרות בעת שהנשמה לובשת ופושטת בהצלחה את צורותיה
הקדם אנושיות ,כשהיא חולפת בהדרגה מהמצב חסר החיים לכאורה של האבן/מתכת ועד למצב האנושי
היכן שהתודעה הגיעה לשיא התפתחותה" .על הרשמים האלו הנספגים באמצעות הצורות הקדם אנושיות
של ההתנסויות וצורות ההתנהגות אנו לומדים כעת כל כך הרבה מהאקולוגים .בחירתו של באבא במונחים
'טבעי' 'ובלתי טבעי' הינה מאירה ומעמיקה.
" את הרשמים הטבעיים האלו חייבים להבדיל בקפידה מאלו שנאספו על ידי הנשמה לאחר
שהשיגה את צורת האדם ,אלו שאינן טבעיות נוצרו באמצעות החופש המוסרי של התודעה יחד עם
האחריות הנלווית אליה של בחירה בין טוב לרע ,חסד ורשע .הגם שהיא תלויה ברשמים הטבעיים ,הן
נוצרות תחת תנאי חיים שונים באופן בסיסי ,והריהן ,במקורן ,מאוחרות יחסית .הבדל זה במשך תקופת
ההיווצרות ותנאי ההיווצרות של שתיהן ,אחראי לשוני במידת עוצמת אחיזתן בנשמה" .נאמר לנו כי "אין
זה קשה להסיר את הרשמים הבלתי טבעיים כמו את הטבעיים ,שתולדתן עתיקה היא ולפיכך מקובעות
חזק יותר" .יתר על כן ,הוזהרנו כי "הכחדת הרשמים הטבעיים הינה למעשה בלתי אפשרית ללא חסדו של
המורה המושלם" .זה מסביר לנו בבירור גמור את עצמת לפיתתן.
מסביר באבא" ,צבירת הרשמים עשויה להידמות לכריכת חוט סביב מקל .החוט מסמל את
הרשמים ,והמקל את הגוף הנפשי של הנשמה האינדיבידואלית .תהליך הכריכה מתחיל בתחילת הבריאה,
נמשך לכל אורך השלבים האבולוציוניים וצורות האדם .החוט הכרוך מייצג את כל הרשמים – טבעיים
ובלתי טבעיים.
" הרשמים הנוצרים ללא הרף בחיי האדם הינם בגלל אינספור העצמים והרעיונות עימן התודעה
צריכה להתמודד ,ומביאים לתמורה חשובה בתודעה .רשמים מועילים – לדוגמא אלו הנובעים משמיעת
מוסיקה טובה ,שירה ,ספרות טובה ,מאמנויות מוחשיות או מצפייה בנוף מרהיב – מעניקים תחושת
התעלות" .אפשר להזכיר כאן לאדם את עצתו של גטה ,החכם הגרמני הגדול ,שאל לנו לאפשר ליום אחד
לחלוף מבלי שנקשיב לקטע מוסיקאלי טוב ,נקרא שירה או קטע סיפורי ,או שנהגה בציור יפה .הוא האמין
שכל אחת מהפעילויות האלה יש השפעה מרוממת ומזככת על 'הוויתו' של האדם.
באופן דומה מראה באבא" ,קשר עם אישיות הגותית גדולה משרה התלהבות ועניין אחר דרכי
חשיבה חדשות שהיו בלתי ידועות לגמרי לתודעתו הקודמת של האדם .לא רק רשמים של עצמים או בני
 86מאיה ,כוחות הדמיון ,כוחות האשליה .צל אלוהיםMaya .
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אדם ,אלא גם רשמים של רעיונות ואמונות תפלות עשויים להתנות את התודעה" ,וכתיאור של עוצמת
הרשמים של אמונות תפלות מובאת בפנינו דוגמא רבת עוצמה זאת:
פעם אחת ,בתקופת השילטון המוגולי בהודו ,איש מלומד שפיקפק בסיפורים אודות רוחות רפאים
החליט לבדוק אותם באופן אישי .הזהירו אותו שלא לבקר בבית קברות מסוים בלילה החשוך
ביותר של החודש ,משום שהיה ידוע שזהו מקום משכנה של רוח נוראית שנהגה להופיע בכל עת
שמסמר ברזל ננעץ באדמה בתחום בית הקברות .הספקן ,כשבידו האחת פטיש ובשנייה מסמר ,נכנס
לבית הקברות בלילה החשוך ביותר של החודש ובחר בנקודה מסוימת .האדמה היתה חשוכה וכך
גם גלימתו המשתפלת .כשהוא נעץ את המסמר ,המסמר חלף דרך שולי הגלימה וכך היא נתפסה
באדמה .כשהוא מברך את עצמו על הצלחתו ,ניסה האיש לקום וללכת ,אולם הוא חש במשיכה עזה
מהאדמה כשניסה לעשות כן .מוכה כולו בתדהמה ,מחמת פעילות רשמים קודמים – הוא לא היה
מסוגל לשער שום דבר פרט לרוח הרפאים ,ומסקנתו היתה שהוא נלכד לבסוף .התדהמה היתה עזה
כל כך עד שהאיש האומלל נפח את נשמתו מחמת התקף לב.
באבא ממשיך ומטעים" :קשה שלא להגזים בעוצמה וההשפעה של הרשמים .רושם מהווה אנרגיה
קפואה ,וריקנותו הופכת אותו לחסר תנועה ובר קיימא .הוא עלול להיחקק עמוק כל כך על הגוף הנפשי של
האדם ,עד שכמה לא תהיה כנה נחישותו להסירו ,הרי שהדבר דורש את זמנו וקבועה לו הדרך בה הוא
יבוא לפעולה במישרין או בעקיפין" .לאחר זאת איננו יכולים להיות מופתעים כשאומרים לנו "שהגוף
הנפשי מכיל רשמים לא אחידים רבים ,שבעת שהם מבקשים אחר ביטוי בתודעה ,מתנגשים לעתים
קרובות זה בזה .ומכאן המחלוקת הנפשית" .וכי גם "ההתנסות מועדת להיות חסרת פשר ומסתורית,
רצופה עליות ומורדות ,מלאה בהסתבכויות מסובכות ומבלבלות עד שהתודעה משתחררת מכל הרשמים,
בין אם טובים או רעים"; ושוב "ההתנסות יכולה להיות הרמונית באמת בעת שהתודעה נגאלת מכל
הרשמים" ,מה שאפשר לבטא באופן שונה במילים" ,כאשר בן האדם השתחרר מכל צורות ההיצמדויות".
המרחב העצום של הרשמים מובהר בפנינו בצורה עזה עוד יותר כאשר אנו לומדים כי "אפשר
לסווג את הרשמים על פי התחומים אליהם הם מתייחסים ,והם שלושה סוגים .1 :הגשמי – 87מאפשר
לנשמה לחוות את העולם הגשמי באמצעות הכלי הגשמי ,וכופה עליה להזדהות עם הגוף הגשמי;  .2אנרגטי
– מאפשר לנשמה לחוות את העולם האנרגטי באמצעות הכלי האנרגטי ,וכופה עליה להזדהות עם הגוף
האנרגטי;  .3מנטאלי – מאפשר לנשמה לחוות את העולם המנטאלי באמצעות הכלי המנטאלי ,וכופה עליה
להזדהות עם הגוף המנטאלי" .המונחים שנעשה בהם כאן שימוש ,ייתכן ואינם מוכרים לקוראים אחדים,
כך שכמה מילים אודות נושא מטאפיזי זה עשויים לעזור .תורות הנסתר לכל אורך התקופות מדברות על
אדם כיישות בעלת שלושה גופים אפשריים – זאת אומרת ,יש לו גוף גשמי אותו ניתן לראות ולגעת; אז
כעובר ,עם יכולת התפתחותית ,גוף נוסף מעודן יותר שאיננו גשמי ,שאיננו ניתן להבחנה בראייה רגילה
אולם קיים בכל אופן בחלק האנרגטי והתשוקתי של ישותנו הפנימית .ושוב ,גם בעובר ,אולם עם
האפשרות של פיתוח גוף נוסף שלישי מעודן עוד יותר – שאיננו גלוי לעין אולם הקיים בכל אופן בחלק
הנפשי של ישותנו .כשאנו מתארים או מדברים אודות משהו או מישהו ,אנו משתמשים לפעמים במשפט
"אני רואה את הדבר בעיני רוחי" .גסות רוח ,קהות חושים ,סמים ,התמכרות לאלכוהול ומין ,הינם
הרסניים עבור גופים מעודנים אלו ,מלבד זה שהם גורמים לגוף הגשמי להיות גס יותר.
כמובן שלרוח אין גוף .האופאנישאדות ,חלק מהחוכמה ההודית המקודשת שעל פי המסורת
נכתבו לפני למעלה מחמשת אלפי שנים ,מתארות את הרוח כהיותה "בכל מקום ,ללא גוף ,ללא צורה,
שלמה ,טהורה ,חכמה ,יודעת הכול ,זוהרת למרחקים ,עצמאית ,נעלה מעל הכול "....
באבא ממשיך בהסברים נוספים אודות המצבים הגשמי ,המעודן והמנטאלי של עולם המופעים –
"הגם שכל השלושה"( ,בהיותם בעולם של אשליות) "הינם כוזבים ,הרי שהם מייצגים מדרגות שונות של
כזב .כך העולם הגשמי מרוחק ביותר מהאמת (אלוהים); העולם האנרגטי קרוב יותר והעולם המנטאלי
 Subtle .Gross, subtle and mental spheres 87מתורגם בדרך כלל כאנרגטי.
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הוא הקרוב ביותר .כמובן שהנשמה נעלה על כל אלה .על כל פנים ,מחמת הזדהותה עם גופיה הגשמי,
האנרגטי והמנטאלי ,ועם המצבים הבאים בהתאמה שבעולם האשליות ,היא נעשית בלתי מודעת לכך
ולפיכך חווה את עצמה כסופית ומוגבלת .כך כשהיא נלכדת באשליה הקוסמית של מאיה ,הנשמה יצאה
במסעה הארוך דרך אשליית המרחב ,הזמן והצורה ,שבכולם היא חייבת להתנסות באופן מלא ,להבין
באופן מלא ,ולבסוף להתעלות מעליהם לגמרי לפני שהיא מגשימה את האמת האלוהית".
אפשר לומר שמזווית הראייה האנושית ,זה עלול להראות כמשימה קשה .אבל ,אם נוכל להתבונן
מזווית הראייה הנעלה של היותנו מאוחדים עם האלוהים המוחלט ,הרי שנראה זאת כפי שבאבא רואה
זאת .הוא מחזק אותנו באופן זה – "כל בני האדם חייבים לעבור מבעד לשלב השעבוד .אולם אין לראות
בתקופה זאת כאירוע חסר משמעות בהתפתחות החיים .על האדם לחוות את היותו משועבד כדי להוקיר
את החופש .לוא היו החיים חופשיים כל הזמן ,הרי שבני האדם היו מחמיצים את המשמעות האמיתית של
החופש .כדי להתנסות בשעבוד רוחני ולהתוודע לתשוקה העזה להשתחרר ממנו ,הרי ששניהם מהווים
הכנה לחופש המלא המיועד לבוא .אושר אמיתי ,הבא באמצעות הגשמת האלוהיות ,ראוי לכל הסבל
הגופני והנפשי שביקום .אזי ,כל הייסורים כמוהם כלא היו .האושר של הגשמת האלוהיות עומד מכוח
עצמו ,לנצח רענן ואיננו כושל ,ללא גבולות ושאי אפשר להסבירו .למען האושר הזה העולם קם ונהיה".
כשאנו מקבלים שהבריאה הינה האמצעי באמצעותו ניתן להשיג את התודעה ,זוהי המתנה
האוהבת מהאלוהים לבני האדם ,הרי שאולי נוכל לומר שהמסע הארוך של הנשמה באמצעות ההתגשמות
כדי להגיע אל המטרה הסופית ,היכן שהיא תתענג באופן מודע מהמצב האינסופי של נשמת עולם ,הינה
המתנה מלאת תודה של האדם אל האלוהים" .אלוהים לאדם ואדם לאלוהים" 88הינה הכותרת רבת
המשמעות שבאבא נתן לפארדום למהדורה הראשונה של הספר "אוצר חכמת האדם" 89.כמובן שגם כאן
מובאים ההסברים עליהם חוזר באבא לעתים קרובות – "אל תדאגו .היו שמחים"" .לא באתי להורות אלא
לעורר"" .אני ואתם אין זה אנחנו אלא אחדות" .בהיותו אדם שהגשים את אלוהיותו ומורה מושלם ,הוא
יודע שבמצב הנעלה שממנו באנו ושאליו בסופו של דבר אנחנו חוזרים ,לא קיים "שום דבר המעורר
דאגה"; כי כל המחלוקות והמצוקות ימחו ברגע שנתעורר להכרת האמת הבסיסית של אחדותנו עם
אלוהים.
על כל פנים ,לפני שהנשמה תשיג את המצב הנעלה מלא האושר הזה של אחדות עם נשמת עולם,
הרי שבתחילה עליה לשחרר את עצמה מכל הרשמים שנאספו במהלך התקופות הארוכות של ההתפתחות,
ושוב במהלך מחזורי היוולדויותיה הרבים עלי אדמות .הבעיה של התרת הגוף הנפשי מהרשמים הינה
לפיכך חשובה לאין ערוך ,כך שאין זה מפתיע שבאבא הקדיש שלושה חלקים מארבעת הרצאותיו על
הרשומעו"ת ( )sanskarasעל הסרתן .כאן נוכל רק לציין בריפרוף מה שהושקע בעניין חשוב זה .ראו את
האמור להלן:
 .1הפסקת רשומעו"ת חדשות .זה מבוסס על הפסקת הפעילות המתחדשת תדיר של יצירת רשמים
חדשים .השימוש באנלוגיה של כריכת חוט סביב מקל ,משמעות הדבר הפסקת כריכה נוספת של
החוט.
 .2שחיקת הרשומעו"ת הישנות .אם ימנע מהן לבוא לידי ביטוי ופעולה ,הרי שרשמים קיימים ילכו
ויישחקו בהדרגה .אפשר להשוות זאת לשחיקת החוט.
 .3התרת רשומעו"ת מהעבר .זה מבוסס על ביטולן באמצעות היפוך התהליך שהביא ליצירתן .זה
דומה להתרת החוט הכרוך.
 .4פיזור ופליטת חלק מהרשומעו"ת .אם האנרגיה הנפשית האצורה ברשמים מתעדנת ומופנית
לנתיבים אחרים ,הרי שהן מתפזרות ונוטות להעלם.
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 .5מחיית הרשומעו"ת .זה כרוך בהכחדה מוחלטת שלהן ,מה שאפשר להשוות לחיתוך החוט עם
מספריים .המחייה הסופית שלהן יכולה לצאת לפועל אך ורק בחסדו של מורה מושלם .באבא
מראה כי "רבות מהשיטות המבוססות של הסרת הרשמים נמצאות כיעילות יותר מדרך אחת,
וחמש הדרכים האלו אינן מיועדות לסווג את השיטות האלו לסוגים שונים באופן ברור .הן למעשה
מייצגות את העקרונות השונים המאפיינים את התהליכים הנפשיים המתרחשים בעת שמוסרות
הרשומעו"ת".
האמצעים המעשיים עליהם ממליץ באבא להסרת הרשומעו"ת הינם אלו המומלצים ,על ידי כל
דת גדולה ,ותחילתם בוויתור.
הוויתור יכול להיות חיצוני או פנימי .וויתור חיצוני כרוך בוויתור על כל מה שאליו נצמד הגוף
הנפשי .ויתור פנימי או נפשי כרוך בוויתור על כל ההשתוקקויות ,במיוחד התשוקה לדברים
חושניים .חופש רוחני מבוסס על וויתור פנימי ולא על וויתור חיצוני; אבל וויתור חיצוני יסייע רבות
בהשגת הוויתור הפנימי  ....הגם שזה קשה להתנגד ולהתגבר על ההשפעות של הסביבה ,הרי שקל
יותר להתחמק מהן .אנשים רבים היו מנהיגים חיים צנועים וישרים לולא היו מוקפים בדברי
מותרות ופיתויים .הוויתור על דברים מיותרים מסייע בשחיקת הרשמים ולפיכך הדבר מסייע לחיי
החופש  ...דחיית התשוקות מהווה הכנה למצב של העדר השתוקקויות או למצב של אי-רצייה שהוא
בלבדו עשוי להביא חופש אמיתי .רצייה הינה כובלת בהכרח ,בין אם היא מסופקת או לא .כשהיא
מסופקת ,זה מוליך לרצייה נוספת ובכך מנציחה את השעבוד הרוחני .כשאין היא מסופקת ,היא
גורמת למפח נפש ולייסורים אשר ,באמצעות הרשמים ,כובלים את החופש של הרוח בדרכם
שלהם ....רצייה מהווה מצב של הפרת האיזון הפנימי של הגוף הנפשי ואי רצייה הינו מצב של שיווי
משקל יציב.
על כך עוד ידובר בפרק המסיים ,ובינתיים יהיה זה ברור כי הסרת הרשמים שנטמעו במשך תקופה
ארוכה כל כך ,ובאמצעות מבחר צורות שכזה ,הרי שזה יהווה בהכרח תהליך ארוך – המביא אותנו אל
הנושא השנוי ביותר במחלוקת של היוולדות חוזרת וחוק הקארמה .90השכל הישר הרגיל – או הבלתי רגיל
יכול לומר לנו שאין זה אפשרי לעבור מהמצב האנושי למצב האלוהי במהלך מחזור חיים אחד ,כך שאל לנו
לבזבז זמן ,מרחב ואנרגיה בהגנת תורת ההיוולדות החוזרת .91באבא מחלק את הרצאותיו על "היוולדות
חוזרת וחוקי הגורל" ,לשבעה חלקים המדגישים את החשיבות שהוא מעניק לנושא הזה במיכלול הדברים.
"על מנת לחוות ולבסוף להתיר את כל הרשמים ,על הנשמה לשוב ולהיוולד שוב ושוב בצורתה האנושית.
הצורות האנושיות לאין ספור דרכן חייבת הנשמה לחלוף נקבעים על ידי חוק הקארמה ,או על פי טבע
רשמי העבר שלה ,בהתאם לטבען כטובות או רעות ,של אושר או סבל" .האימרה התנכית "האדם קוצר את
אשר הוא זורע" ,מקבלת כאן משנה תוקף.
באבא מתחיל את הסבריו ,כרגיל ,מנקודה שכולם מבינים ומקבלים אותה" :האדם הארצי מזהה
את החיים לחלוטין עם התופעות והפעילויות של הגוף הגשמי .לפיכך ,לגביו ,ההתחלה והסוף של הקיום
הגופני הם גם ההתחלה והסוף של הנשמה האינדיבידואלית .כל התנסויותיו נראות כמעידות אודות היות
הגוף הגשמי בר חלוף ,ולעתים קרובות הוא חווה את ההתפרקות של אותם גופים גשמיים שפעם המו
חיים" .בכל אופן ,באבא ממשיך ומסביר" ,האלמותיות של הנשמה האינדיבידואלית נעשית אפשרית
מחמת העובדה שהנשמה האינדיבידואלית איננה אותו דבר כמו הגוף הגשמי .היא ממשיכה להתקיים על
כל רשמיה בעולמות הפנימיים באמצעות הכלי של גופי הנפש והאנרגיה שלה ,גם לאחר שהיא נטשה את
הגוף הגשמי בשעת הפטירה .כך החיים באמצעות הגוף הגשמי אינם אלא פרט מהחיים המתמשכים של
הנשמה האינדיבידואלית; המרכיבים האחרים של חייה באים לידי ביטוי בעולמות אחרים".
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התיאור דלהלן לקוח מהחלקים הרביעי ,החמישי והשישי של הרצאותיו של באבא אודות
"היוולדות חוזרת וחוקי הגורל" :כותרתם הינה" :תנאים מיוחדים להיוולדות חוזרת"" ,הצורך
בהיוולדויות בגוף זכר ונקבה" ,ו"-פעולת חוקי הגורל (קארמה) במהלכי החיים".
היה והנשמה השיגה את מעמד האדם ,הרי שהנתיב הרגיל הוא שעליה לחלוף מבעד לאינספור
היוולדויות חוזרות בצורת האדם עצמה .צורת האדם עשויה להיות לעתים זכרית ולפעמים נקבית
על פי רשמיה והצרכים הרוחניים של הנשמה .לצורה הנקבית יש זכויות מיוחדות כך שגם המורים
המושלמים והאווטארים חייבים להיוולד לצורה הנקבית .לזכר ישנה הזכות המיוחדת משום שרוב
המורים מופיעים בצורת הזכר .נשים יכולות להיות קדושות ומורות מושלמות ,אבל האווטאר
92
מופיע תמיד בדמות זכר.
רוב היתרונות והמגבלות של ההתגשמויות נקבעים תמיד על ידי הרשומעו"ת המסוימות אותן צברה
הנשמה האינדיבידואלית בעבר .הצרכים הכרוכים בהמשך התפתחותה של הנשמה שייכים לטבע
של רשומעותי"ה המצטברות .לפיכך הרשומעו"ת המצטברות הללו קובעות בפועל אם תתגשם
הנשמה עלי אדמות במזרח או במערב ,בצורת זכר או בצורת נקבה ,במחזור קיומי כזה או אחר.
האפשרויות הניתנות על ידי התגשמות אינדיבידואלית תלויות לא רק בכך אם ההתגשמות תהיה
בצורת זכר או נקבה אלא גם אם היא מתרחשת במחזור קיומי זה או אחר ,ואם היא מתאימה
לאופי החיים הארציים שבעולם המזרחי או בעולם המערבי.
בהכללה ניתן לומר על המזרח בכללותו כי הוא התפתח יותר בקווים רוחניים מאשר בקווים
חומרניים ,והתוצאה היא שהנשמה המזרחית מבקשת אחר אלוהים באופן ספונטאני יותר .המערב
בכללותו התפתח יותר בכיוון החומרי מאשר בכיוון הרוחני ,והתוצאה היא שלנשמה המערבית יש
יותר כמיהה ספונטאנית לדברים שכלתניים ואמנותיים .התגשמות במזרח מביאה עימה בדרך כלל
נטייה גדולה יותר לחיים רוחניים מאשר במערב ,והתגשמות במערב מביאה עימה נטייה גוברת
לחיים חומרניים מהתגשמות שבמזרח .אולם הנשמה חייבת להתנסות בהיבטים החומרניים של
החיים ,כמו גם ברוחניים לפני שהיא משתחררת מכבלי חיים מפוצלים .לפיכך ,על אותה נשמה
להתגשם במזרח כמו גם במערב.
אם לנשמה היו התגשמויות רצופות במזרח ואז היא בוחרת להתגשם במערב ,הרי היא נושאת עימה
את רשמי החיים במזרח; ואף על פי שהיא חיה במערב ,היא מנהלת חיים על פי הנהוג במזרח .אם
לנשמה היו התגשמויות רצופות במערב ואז היא בוחרת להתגשם במזרח ,היא נושאת עימה את
רשמי חייה במערב; ואף על פי שהיא חיה במזרח ,היא מנהלת את חייה לפי האופן המערבי.
לדוגמא ,יכול להיות לאדם באופן שכזה גוף נפשי אירופאי בדמות הודית ,או גוף נפשי הודי בדמות
אירופאית .יש לשים לב לכך שההבחנה הזאת מתייחסת אך ורק להתגשמויות ולרשומעו"ת
שהתרחשו בעבר ,וכי הנשמה כשלעצמה נמצאת מעבר להבחנות אלה.
היכולות המתאפשרות באמצעות ההתגשמויות במין זכר או נקבה אינן בלתי הפיכות באופן נוקשה.
הן משתנות בהתאם למחזורי הקיום וגם בהתאם לכך אם ההתגשמויות הינן במזרח או במערב.
בתקופות מסוימות הגברים פעילים יותר ,חיוניים וחומרניים יותר מהנשים .בתקופות אחרות,
ההיפך הוא הנכון .בעבר נשות המזרח היו אמיצות ומלומדות .שום קורבן לא נראה בעיניהן כגדול
מדי למען האושר והרווחה של בעליהן ,ועניוותן הרוחנית הגיעה עד לראיית הבעל כאלוהים עצמו.
בחצי הכדור המזרחי ,לגבר הממוצע יש כיום יותר נטיות רוחניות מאשר לאשה הממוצעת ,כמו
שבמערב לאשה הממוצעת בת זמננו יש יותר נטיות רוחניות מאשר לגבר הממוצע .גבר החי במזרח
שונה מגבר החי במערב ,ואישה החיה במזרח שונה מאישה החיה במערב.
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הבדיחה היא שבהשוואה לבני המין המנוגד ,אותה נשמה מפגינה רמות שונות של עליונות ,נחיתות
או שיוויוניות בהקשר לעניינים רוחניים או חומרניים  -בהתאם למחזור הקיומי ,למין של גופה
ובתחום הארצי שבו היא התגשמה.
לפני שהנשמה משתחררת מכל רשומעותי"ה ,היא לובשת מספר עצום של צורות זכר וצורות נקבה.
אילו היתה הנשמה מתגשמת אך רק בצורות הזכריות או אך רק בצורות הנקביות ,הרי שהתנסותה
היתה נשארת חד צדדית ובלתי שלימה .ניתן להתגבר על הדואליות שבהתנסות רק באמצעות הבנה,
והבנת ההתנסות הינה חלקית בלבד כל עוד היא נעה בתוך המיגבלות של צד אחד מבין שני צדדים
מנוגדים .אחדות הנושא והמושא של ההתנסות לא תושג כל עוד קיים במושא היבט או יסוד כלשהו
שלא כוסה כהלכה על ידי התנסותו של הפרט; ודבר זה נכון במיוחד ביחס לשניות המינית.... .
התכלית של התגשמויות זכריות ונקביות היא התכלית של האבולוציה עצמה; היא מיועדת לאפשר
לנשמה להגיע לקיומה השלם שאיננו ניתן לחלוקה.
באבא ממשיך ואומר בהרצאה" :תפקוד חוקי הגורל במהלך מחזורי חיים עוקבים" -
לא זו בלבד שקיים חוט של המשכיות וזהות בהתגשמויות החוזרות ונשנות של הנשמה
האינדיבידואלית  -קו המתגלה בזיכרון האישי והמשוחזר במקרה של נשמות מתקדמות  -אלא יש
גם שלטון בלתי פוסק של חוק הסיבה והמסובב עקב ההתמדה והפעולה של חוקי הגורל .רצף
ההתגשמויות על כל פרטיהן נקבע באופן הדוק ובדוק על ידי חוק הגיוני ,כך שהנשמה הייחודית
יכולה לעצב את עתידה באמצעות עשייה חכמה ונבונה .המעשים של חיי העבר קובעים את התנאים
והנסיבות של חיי ההווה ,והמעשים בחיים הנוכחיים נוטלים חלק בקביעת התנאים והנסיבות של
מהלכי החיים העתידיים .התגשמויות חוזרות ונשנות של הנשמה הייחודית מקבלות את מלוא
משמעותן רק לאור פעולת חוקי הגורל .ההתגשמויות לסרוגין בעולם הגשמי מנותקות רק למראית
עין .חוקי הגורל נשמרים כחוליה המקשרת וכגורם קובע באמצעות הגוף המנטאלי ,הנותר גורם
קבוע ומתמיד במשך כל מהלכי החיים של הנשמה .חוק הגורל והדרך בה הוא פועל לא יכול להיות
מובן כהלכה כל עוד נחשבים הגוף הגשמי והעולם הגשמי כעובדות הקיום היחידות .ההחלטות של
חוקי הגורל יוצאות לפועל באמצעות קיומם של הגופים והעולמות האנרגטיים והמנטאליים.93
המישור בו יכול האדם לרכוש תודעה פיזית הוא העולם הגשמי .המישורים בהם הוא יכול לרכוש
תודעה של תשוקות הם בעולם האנרגטי ,והמישורים בהם יכולה הנשמה להשיג תודעה נפשית
נמצאים בעולם הנפשי .יש למצוא את מקור התשוקה בגוף הנפשי ,הנמצא ברבדים הנפשיים .כאן
נקשר גרעין התשוקה אל הגוף הנפשי; התשוקה קיימת כאן בצורה סמויה ,באותו האופן שהעץ
מובלע בזרע .הגוף המנטאלי ,המהווה את מושב הגוף הנפשי ,מכונה בדרך כלל קארן שאריר 94,או
הגוף הסיבתי ,משום שכלולים בקרבו הזרעים או הסיבות לכל התשוקות .הגוף הנפשי אוגר את
הרשמים והנטיות בצורה מובלעת .ה"אני" המוגבל ,או האגו ,מורכב מרשומעו"ת אלו .ברם,
ההופעה הממשית של הרשומעו"ת בתודעה ,כפי שהיא מתבטאת באמצעות תהליכים נפשיים שונים,
מתרחשת בגוף האנרגטי.
הנשמה ,שהינה למעשה אחת ובלתי ניתנת לחלוקה ,נעשית אינדיבידואלית ,לכאורה ,באמצעות
מיגבלות הגוף המנטאלי ,המהווה את מושב האגו-הגוף הנפשי .האגו-הגוף הנפשי נוצר מהצטברויות
הרשמים של התנסויות ופעולות בעבר .ואגו-גוף נפשי זה הוא גרעין קיומו של האינדיבידואל
המוגשם .האגו-הגוף הנפשי ,המהווה מאגר של רשמים כמוסים ,הוא המצב של הגוף הנפשי .האגו-
הגוף הנפשי ,הנעשה לרוחני והמתנסה בהופעת רשמים פעילים וגלויים ,הוא המצב של הגוף
האנרגטי .האגו-הגוף הנפשי ,שירד לתחום הגשמי לשם פעולה יוצרת ,הוא המצב של ההתגשמות
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הפיזית .וכך האגו-הגוף הנפשי ,השוכן בגוף המנטאלי ,מהווה את היחידה המכילה את כל שלבי
הקיום הנמשך והולך בתור אינדיבידואל נפרד.
האגו-הגוף הנפשי ,השוכן בגוף המנטאלי ,לובש גופים נמוכים יותר בהתאם לרשמים האצורים
בקרבו .רשמים אלה קובעים אם בני האדם ימותו צעירים או זקנים; אם יתנסו בבריאות או
במחלה או בשניהם; אם יהיו יפים או מכוערים; אם יסבלו ממיגבלות גופניות ,כמו עיוורון ,או ייהנו
מתפקוד מלא של הגוף; אם שכלם יהיה חריף או קהה; אם לבם יהיה טהור או בלתי טהור ,אם
יהיו בעלי רצון הפכפך או נחוש; ואם יהיו שקועים ברדיפה אחר השגים חומריים ,או שיבקשו את
אור הרוח הפנימי.
האגו-הגוף הנפשי ,מצידו ,מתעצב על ידי מאגר הרשמים של הקארמה ,הכוללים לא רק פעולות
גשמיות ופיזיות ,אלא גם מחשבה ורגש .והנסיבות של כל התגשמות מותאמות למבנה ולצרכים של
האגו-הגוף הנפשי .לפיכך ,אם פיתח אדם במהלך התגשמות מסוימת כישורים או נטיות מיוחדים,
הוא נוטל אותם עימו להתגשמויות הבאות .באופן דומה ,דברים שהושארו בלתי גמורים בהתגשמות
אחת עשויים לבוא לידי סיום בהתגשמויות הבאות .בשל התמדת הרשמים ,נמשכים קשרי הגורל
שחושלו במהלך התגשמות אחת ומתפתחים בהתגשמויות הבאות .אלו שהיו קשורים זה לזה באופן
הדוק באמצעות דין ודברים טוב או רע ,נוטים ,לפיכך ,לשוב ולחדש את המגעים ביניהם .וכך נמשך
משחק השניות זמן מספיק כדי לצבור כמות התנסויות כה רבה על אודות הניגודים עד שהנשמה,
מתוך עושר התנסויותיה ,מבשילה בסופו של דבר על מנת להשיל את האגו-הגוף הנפשי ולהישיר
מבטה פנימה כדי לדעת את עצמה כנשמת עולם.
כאשר מתקיימים יחסי תן וקח בין אנשים מסוימים ,יחסים אלה מחשלים קשרי גורל ורשומעו"ת
ביניהם ויוצרים דרישות ודרישות נגד ,ומשום כך עליהם לשוב ולהתקבץ יחדיו ולהמשיך בשיג ושיח
מחודש על מנת להתמודד עם דרישות ודרישות מנוגדות אלו .דבר שנותן אדם מתוך מניע אנוכי
כובל אותו באותו האופן ,כמו אותו דבר שהוא לוקח בתחושה של נבדלות .עסקי התן וקח ,הכובלים
בצורה זאת ,אינם חייבים להיות בהכרח אך ורק ברובד החומרי בצורה של העברת סחורות או כסף
מיד ליד ,ולא בביצוע משימות ארציות כלשהן .זה יכול אף להיות העברת דעות או תחושות.
אם אדם מעניק כבוד לקדוש ,הנמצא ברבדי התודעה הגבוהים יותר ,הוא יוצר דרישה כלפיו.
הקדוש ,החוצה עדיין את הרבדים הפנימיים ועדיין פוסע בנתיב הרוחני ,חייב לפיכך להתעכב
ולהעניק סיוע במידה כזאת שתביא את האדם המעניק לו כבוד לאותה נקודה בנתיב שהוא עצמו
הגיע אליה .לפיכך המשמעות של מתן כבוד לנשמה מתקדמת היא יצירת קארמה מעכבת .הגם
שכבוד ,כמות שהוא ,הינו דבר שנעים לקבלו ,הרי שעל ידי קבלתו עלולה הנשמה המתקדמת
להתעכב בנתיב הרוחני עד שהקדוש יסייע לאדם שבא אליו והעניק לו כבוד.
ההיענות המהירה והמוצקה שבין הנשמות באה לידי ביטוי בחוק האומר ששנאה מולידה שנאה,
תאווה מולידה תאווה ,ואהבה מולידה אהבה .חוק זה פועל לא רק במשך מהלך חיים יחיד אלא
במשך כמה מהלכי חיים .הפרט חש כי הוא נדחף לשנוא אויב ממהלכי חיים עברו או לפחד מפניו,
הגם שהחיים הנוכחיים לא נתנו לו שום סיבה ברורה להצדקת התנהגותו .באופן דומה ,הוא נדחף
לאהוב ולעזור לחבר ממהלכי חיים קודמים ללא שום סיבה נראית לעין .ברוב המקרים האדם איננו
מודע לסיבת התנהגותו חסרת ההיגיון ,אולם אין משמעות הדבר שאין לכך סיבה .דברים רבים
הנראים חסרי פשר על פני השטח מתבררים ,כשהם נבחנים לאור קשרי הגורל שמקורם במהלכי
חיים עברו.
חוק הגורל ) (Karmaמהווה חוק שניתן לראותו באמצעות שינויים מתמידים של התאמה הדדית,
החייבים להימשך במקום בו נמצאות נשמות אינדיבידואליות המבקשות ביטוי עצמי בעולם רגיל.
זוהי תוצאה של יחסי הגומלין בין הגופים הנפשיים-האגו .הקצב בו שתי נשמות מתחילות את
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יחסיהן נוטה לחזור על עצמו אלא אם כן הנשמות ישנו את הקצב וירוממו אותו לאיכות גבוהה יותר
באמצעות קארמה חדשה ונבונה.
ככלל ,לקארמה המצטברת יש כח התמדה משלה .טבע תנופתה לא ישתנה אלא אם קיימת סיבה
מיוחדת לכך .לפני שהיא נוצרת יש עדיין לאדם האינדיבידואלי מעין חופש לבחור מה תהיה
הקארמה .אולם ,לאחר שהיא נקבעה בקווים כלליים ,היא נהפכת לגורם שלא ניתן להתעלם ממנו
ואז או שעליה להתבטל על ידי התוצאות שהיא מביאה או שיש לה תגובת נגד מקארמה חדשה
ומתאימה .ההנאה והכאב הנחווים בחיים עלי אדמות ,ההצלחות או הכשלונות הנלווים להם,
ההישגים והקשיים השזורים בהם ,החברים והאויבים המופיעים בהם  -כל אלה נקבעים באמצעות
הקארמה של מהלכי חיים מהעבר .החלטות קארמיות מכונות בפי העם כגורל .הגורל ,בכל אופן,
איננו מין עיקרון זר וכפוי .הגורל הוא פרי יצירתו של האדם עצמו העוקב אחריו ממהלכי חיים
בעבר; וכשם שהוא עוצב על ידי קארמה קודמת ,כך ניתן לשנותו ,לעצבו מחדש ואפילו להסירו
באמצעות קארמה שבמהלך החיים הנוכחיים.
כשם שטבע הקארמה בחיים עלי אדמות נקבע על ידי הרשמים האצורים באגו-הגוף הנפשי ,הרי
שהרשמים מצידם נקבעים על פי טבע הקארמה שבחיים עלי אדמות .הרשמים שבאגו-הגוף הנפשי
וטבעה של הקארמה תלויים הדדית זה בזה .קארמה עלי אדמות ממלאת תפקיד חשוב בעיצוב
ובעיצוב מחדש של הרשמים שבאגו-הגוף הנפשי ,ומעניקה לאגו-הגוף הנפשי את התנופה הקובעת
את גורלו לעתיד של היחיד .שם ,בזירת הקיום הארצי ניתן לתת ביטוי לקארמה יוצרת ויעילה
באמצעות הגוף הגשמי .הבנה ושימוש נאותים בחוק הקארמה מאפשרים לאדם להיהפך אדון
לגורלו באמצעות פעולה נבונה וחכמה .כל אדם הגיע למה שהוא באמצעות פעולותיו המצטברות.
ובאמצעות פעולותיו הוא יכול לעצב את עצמו על פי תבנית לבו ,או לגאול את עצמו לבסוף משלטון
הקיבועים הקארמיים ,השולטים בו בחיים ובמוות.
באופן כללי ,ישנם שני סוגי קארמה :זו שכובלת וזו שמסייעת להגיע לגאולה ולהגשמת העצמיות
האלוהית .קארמה טובה כמו גם קארמה רעה כובלות כל עוד הן מזינות את האגו-הגוף הנפשי
באמצעות הבנה לקויה .אולם קארמה הופכת לכח גואל כשהיא נובעת מהבנה נכונה ומפוררת את
האגו-הגוף הנפשי .ההבנה הנכונה ,במובן זה ,ניתנת במיטבה על ידי המורים המושלמים ,המכירים
את הנשמה בטבעה וביעודה האמיתיים ,כמו גם את הסיבוכים המתהווים בשל חוקי הקארמה.
הקארמה המשמעותית ביותר מתחילה כאשר האדם פיתח חוש להבחנה בין טוב לרע .במשך שבע
שנות הילדות הראשונות ,הרשמים שבאים לידי ביטוי הינם קלושים ביותר .נוסף לכך נלווית אליהם
תודעה ארצית המושפעת פחות מההבחנות הקיימות בעולם .לפיכך ,מעשיהם של ילדים מתחת לגיל
שבע אינם מותירים רשמים חזקים או משמעותיים על האגו-הגוף הנפשי ,ואין הם ממלאים תפקיד
חשוב בעיצוב עתידם .קארמה אמיתית ומשמעותית ,המעצבת את האגו-הגוף הנפשי ואת עתידה,
מתחילה לאחר שהיחיד פיתח תחושה של אחריות .תחושת אחריות זו תלויה בחוש של הבחנה בין
טוב לרע ,המפציע בדרך כלל במלואו לאחר שעבר האדם את שנות הילדות הראשונות.
ניתן להשוות את חוק הקארמה בעולם הערכים לחוק הסיבה והמסובב 95הפועל בעולם הפיזי.
אלמלא היה קיים בעולם הפיזי חוק של סיבה ומסובב ,היה משתרר תוהו ובוהו; ובני האדם לא היו
מסוגלים לדעת למה לצפות .באותו האופן ,אלמלא היה קיים חוק של קארמה בעולם הערכים ,לא
היתה שום וודאות לגבי התוצאות אליהן מקווים האנשים; והם לא היו מסוגלים לדעת אם לצפות
לטוב או לרע ממעשיהם .בעולם של התרחשויות פיזיות קיים חוק שימור האנרגיה ,שעל פיו שום
אנרגיה איננה אובדת לעולם .בעולם הערכים קיים חוק שמהרגע שנוצרת קארמה ,אין היא נמוגה
מעצמה באורח פלא מבלי להוביל אל תוצאותיה הטבעיות ,אלא היא מתמידה עד שתפעל את
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פעולתה או שתבוטל באמצעות קארמה נגדית .מעשים טובים מוליכים לתוצאות טובות ומעשים
רעים מוליכים לתוצאות רעות.
הסדר המוסרי ביקום נשמר באמצעות הקשר השיטתי בין סיבה למסובב בעולם של ערכים .אם היה
חוק הקארמה כפוף לסוג כל שהוא של הפוגה ,היפוך או יוצא מן הכלל ,ואם לא היה מיושם באופן
נחרץ בתחום הערכים ,לא היה קיים סדר מוסרי ביקום .הקיום האנושי עלול היה להיות לא יציב
מבחינת השגת ערכים .ביקום הנעדר סדר מוסרי ,היו המאמצים האנושיים מוטלים כל העת בספק
ובחוסר ודאות .לא יכול להיות שום ביקוש רציני אחר ערכים ,אם אין קשר מובטח בין האמצעים
למטרות ,או אם ניתן להתעלם מחוק הקארמה .חוסר הגמישות של חוק הקארמה הינו תנאי
לפעולה אנושית בעלת משמעות ,שהיתה בלתי אפשרית לחלוטין אילו ניתן היה ללא חשש להתעלם
או לזלזל בחוק הקארמה.
בהעדר האפשרות להפירו ,דומה חוק הקארמה לשאר חוקי הטבע .אולם הפעילות הקשוחה של
חוקי הקארמה איננה באה לנשמה כמין עריצות של כח כפייתי עיוור וחיצוני ,אלא כמשהו הכרוך
בהיגיון של תוכנית החיים .קביעות קארמיות הן התנאי לאחריות אמיתית .משמעות הדבר היא
שהיחיד יקצור את מה שהוא זורע .מה שצובר האדם בדרך של התנסות קשור הדוקות עם מה שהוא
עושה .אם גרם אדם דבר מה רע לחברו ,עליו לקבל את העונש על כך ולקבל בברכה את התגובה
הרעה הבאה אליו .אם גמל טובה לחברו ,הוא חייב גם לזכות בגמול לכך וליהנות מהתגובה הטובה
הבאה אליו .מה שהוא עושה לחברו הוא עושה גם לעצמו ,הגם שייקח לו זמן להיווכח שכך בדיוק
הדבר .חוק הקארמה הינו ביטוי לצדק והשתקפותה של אחדות החיים בעולם של שניּות.
מאחר ובאבא התייחס קודם בפרק זה אל "התחום של מאיה 96או דואליזם" ולאשליה הקוסמית,
כמו "האשליה הקוסמית של מאיה" ,משהו חייב להינתן ממה שהוא אומר על נושא מרתק ומסובך ביותר
זה .הוא מקדיש ארבעה חלקים למאמרו על מאיה וכך הוא מתחיל –
כולם חפצים לדעת את האמת ולהגשימה ,אולם לא ניתן לדעת ולהגשים את האמת כאמת אלא עד
שהבורות תובן ותוכר כבורות .מכאן מתעוררת החשיבות של הבנת כוחות הדמיון ,או העיקרון של
הבערות .אנשים קוראים ושומעים רבות על אודות כוחות הדמיון ,אולם בודדים מבינים מה הם
באמת .אין זה מספיק להשיג הבנה שטחית של כוחות הדמיון; חיוני להבין את כוחות הדמיון כמות
שהם ,במלוא ממשותם .הבנת כוחות הדמיון ,או עקרון הבערות ,משמעותה ידיעה של מחצית
האמת על אודות היקום .הבערות בכל צורותיה חייבת להעלם אם אמנם חפצה הנשמה להתבסס
במצב של תודעה עצמית.
משום כך ,הכרחי באופן מוחלט לאנושות לדעת מהו שיקרי ,להכיר כי הדבר אכן שיקרי ,ולהיפטר
ממנו מכוח ידיעת שיקריותו .מהו טבעה העיקרי של השיקריות? אם האמת ידועה בתור אמיתית
והשיקרי ידוע בתור שיקרי ,הרי שהשיקריות איננה קיימת אלא רק כצורה של ידע .השיקריות
מבוססת על ראיית האמיתי כשיקרי או השיקרי כאמיתי ,זאת אומרת ,לראות דבר מה כמשהו אחר
ממה שהוא באמת כשלעצמו .השיקריות היא שגיאה בחריצת משפט על טבע הדברים.
הכותרת של החלק הראשון ,ממנו צוטטו הדברים שלעיל ,הינה "ערכים מסולפים"; חלק שני הינו
"אמונות מוטעות"; חלק שלישי הינו "התעלות מעבר לכזבים של כוחות הדמיון"; וחלק רביעי הינו
"אלוהים וכוחות הדמיון" .הקטעים המובאים להלן לקוחים מהחלק הרביעי.
כיצד קם ונהיה העולם המוטעה של דברים סופיים? מדוע הוא קיים? הוא נברא בידי כוחות הדמיון,
או בידי עקרון הבערות .כוחות הדמיון אינם אשליה; הם אלו שבוראים את האשליה .כוחות הדמיון
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אינם כוזבים; הם אלו המעניקים רשמים כוזבים .כוחות הדמיון אינם בלתי ממשיים; הם אלו
הגורמים לממשי להיראות כבלתי ממשי ולבלתי ממשי להיראות כממשי .כוחות הדמיון אינם
הדואליות; הם אלו המביאים להיווצרות הדואליות.
עם זאת ,לצרכי ההסברים השכלתניים ,יש לראות את כוחות הדמיון כאינסופיים .הם יוצרים את
אשליית הסופיות ,אולם הם עצמם אינם סופיים .כל האשליות הנוצרות בידי כוחות הדמיון הן
סופיות; וכל היקום של השניות ,המופיע כקיים בשל כוחות הדמיון ,הינו סופי אף הוא .נדמה כאילו
היקום מכיל אינספור דברים ,אולם אין זה הופך אותו לאינסופי .הכוכבים נראים כרבים מספור;
מספרם הוא עצום ,אולם עם זאת סך כל הכוכבים הוא סופי .מרחב וזמן עלולים להיראות כנחלקים
לאינסוף ,אולם בסופו של דבר הם סופיים .כל מה שהוא סופי ומוגבל שייך לעולם האשליות ,הגם
שהעיקרון הגורם לאשליה זו של סופיות הדברים ,חייב להראות ,במובן מסוים ,כאילו איננו אשליה.
אי אפשר לראות את כוחות הדמיון כסופיים .דבר נעשה לסופי בהיותו מוגבל על ידי מרחב וזמן.
כוחות הדמיון אינם קיימים במרחב ואין הוא מגביל אותם .לא ניתן להגביל את כוחות הדמיון
במרחב משום שהמרחב עצמו נברא בידי כוחות הדמיון .המרחב על כל מה שכלול בו ,הינו אשליה
והוא תלוי בכוחות הדמיון .מאידך גיסא ,כוחות הדמיון אינם תלויים בשום אופן במרחב .לפיכך,
אין הם יכולים להיות סופיים מחמת מיגבלות כלשהם שבמרחב .כמו כן ,אין כוחות הדמיון יכולים
להיות סופיים בגלל מיגבלות כלשהן שבזמן .הגם שכוחות הדמיון מגיעים לקיצם במצב של תודעת
על ,אין לראותם כסופיים מסיבה זאת .לכוחות הדמיון אין התחלה וסוף בזמן משום שהזמן עצמו
נוצר בידי כוחות הדמיון .כל השקפה ,ההופכת את כוחות הדמיון לאירוע המתרחש בזמן כלשהו
ונעלם לאחר זמן מה ,מציבה את כוחות הדמיון בתוך הזמן ולא את הזמן בתוך כוחות הדמיון .הזמן
מצוי בתוך כוחות הדמיון; כוחות הדמיון אינם מצויים בזמן .הזמן ,כמו כל שאר ההתרחשויות
שבזמן ,הוא יצירת כוחות הדמיון .כוחות הדמיון אינם מוגבלים בצורה כלשהי בידי הזמן .הזמן
מופיע עקב כוחות הדמיון ונעלם כשנעלמים כוחות הדמיון .אלוהים הוא ממשות העומדת מעבר
לזמן; וכך הגשמת האלוהיות והעלמּות כוחות הדמיון מהווים התרחשות העומדת מעבר למושג
הזמן.
כמו כן ,אין לראות את כוחות הדמיון כסופיים בשל סיבות אחרות כלשהן .אילו היו סופיים ,היה
דבר זה מהווה אשליה; ובהיותו אשליה לא היתה לו כל יכולת לברוא אשליות אחרות .לפיכך ,יש
לראות את כוחות הדמיון כממשיים ואינסופיים כאחד ,באותו האופן שבו נראה האלוהים בדרך
כלל כממשי ואינסופי כאחד .מבין כל ההסברים השכלתניים האפשריים ,ההסבר המתקבל ביותר
על דעת השכל האנושי הוא שכוחות הדמיון הם ממשיים ואינסופיים כאחד ,בדומה לאלוהים.
למרות זאת ,כוחות הדמיון אינם יכולים להיות אמיתיים בסופו של דבר .בכל מקום שבו תימצא
הדואליות ,קיימת הסופיות משני הצדדים .דבר אחד מגביל את משנהו .לא ייתכנו שני אינסופים
ממשיים .יכולות להימצא שתי יישויות כבירות ,אולם לא ייתכן שתהיינה שתי יישויות אינסופיות.
אם יש לנו הדואליות של אלוהים וכוחות הדמיון ואם שניהם נראים כקיימים יחדיו באופן מתואם,
אזי הממשות האינסופית של אלוהים עלולה להיראות כחלקה השני של הדואליות .לפיכך ,אין
להסבר השכלתני כי כוחות הדמיון הם ממשיים חותם של דעה סופית ,הגם שזהו ההסבר המניח
ביותר את הדעת.
ישנם קשיים בראיית כוחות הדמיון כאשליה ועם זאת כממשיים באופן מוחלט .לפיכך ,כל מאמצי
השכל המוגבל להבין את כוחות הדמיון יובילו למבוי סתום .מצד אחד ,אם נתבונן בכוחות הדמיון
כסופיים ,הרי שהם עצמם נעשים לאשליה; ואז אין הם יכולים להיות אחראים לעולם האשליה של
דברים סופיים .לפיכך ,יש לראות את כוחות הדמיון כממשיים ואינסופיים כאחד .מאידך גיסא ,אם
נראה את כוחות הדמיון כממשיים באופן מוחלט ,ייהפכו כוחות הדמיון בעצמם לחלק השני של
הדואליות של ממשות אינסופית אחרת ,כלומר אלוהים .כך שמזווית הראיה הזאת ,נדמה שכוחות
הדמיון הופכים סופיים ועל כן לבלתי ממשיים .לפיכך ,כוחות הדמיון אינם יכולים להיות ממשיים
באופן מוחלט ,הגם שיש לראותם ככאלה כדי לשייך להם את עולם האשליות של הדברים הסופיים.
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בכל צורה שבה מנסה השכל המוגבל להבין את כוחות הדמיון ,הוא אינו מצליח להשיג את ההבנה
האמיתית .אין זה אפשרי להבין את כוחות הדמיון באמצעות השכל המוגבל; הם עמּוקי חקר כמו
אלוהים .לא ניתן לרדת לחיקרו של אלוהים ולא ניתן להבינו; כך גם לא ניתן לרדת לחקר כוחות
הדמיון ולא ניתן להבינם .לפיכך ,אפשר לומר כי כוחות הדמיון הם צילו של אלוהים .היכן שנמצא
האדם ,שם יימצא צילו .היכן שנמצא אלוהים ,שם יימצאו גם כוחות הדמיון הללו שאין להבינם.
אף על פי שאת כוחות הדמיון ואת אלוהים אין להבין על ידי השכל המוגבל הפועל בתחום הדואלי,
הרי שניתן להבין לחלוטין את טבעם האמיתי בידיעה הסופית של הגשמת האלוהיות 97.חידת הקיום
של כוחות הדמיון לא תפוענח באופן סופי אלא לאחר הגשמת האלוהיות ,כשמתברר שכוחות הדמיון
אינם קיימים בממשות.
אנו יכולים לסכם את המצב של בני האדם בכמה מילים .הדעות הקדומות שלנו ,הנובעות מבערות
אודות עצמיותנו האמיתית ,אין להן גבול .הן משפיעות על כושר השיפוט שלנו שכמעט תמיד הינו שגוי,
בהיותו מבוסס על הנחות שגויות .באופן דומה הינן הערכותינו .הריהן כמעט תמיד מוגבלות באופן מעורר
רחמים; חוצפתנו עלובה ביהירותה .כך הדבר עד שנגיע להכרה מכאיבה אבל מאירה שאין אנו יודעים דבר
כפי שעלינו לדעת .הצהרתו של איוב לאחר שאלוהים ניסה אותו באופן מחמיר ,אבל מתוך אהבה – "לכן
הגדתי ולא אבין; נפלאות ממני ולא אדע" (איוב מ"ב ג).
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פרק עשרים
המסע הביתה
במהלכו של הפרק הקודם התייחסנו למה שבאבא אומר לנו אודות המאמץ העצום והמודע הנחוץ
כדי לשחרר את הגוף הנפשי מההתניות של נטיותיו ,החקוקות בו מלידה ושנרכשו בעבר .בהרצאתו בת
שלושת החלקים על "הסרת הרשומעו"ת" ( ,)Sankarasהוא מסווג את האמצעים בהם יש להשתמש;
וויתור ,הכולל צום ופרישות; הסתגפות ,שהיא "מבוססת על העצמת וביטוי מוסר הכליות אותו חש האדם
לאחר שהוא נוכח לדעת שהוא ביצע מעשה שגוי ....באופן נפשי הוא משחזר את השגגות יחד עם הלקאה
עצמית חריפה"; וכמו כן מניעת סיפוק התשוקות ,שהינה "מרמזת על מאמץ קבוע להשיג התנתקות מודעת
ביחס להתנסויות המוגבלות של פיתויי הדברים המנוגדים".
אולם ,כאשר עוסקים במצב של "העדר רצייה שרק היא עשויה להביא לחופש אמיתי" ,וכן
להדגיש כי "את הרשמים אפשר להסיר רק באמצעות התעקשות על הגישה של 'לא' 'לא' (– )Neti Neti
'לא זה' 'ולא זה' – מגלה באבא כל הזמן ,לא רק את הבנתו הנעלה ורחמנותו לבני האדם ,אלא גם את
חוכמתו המעמיקה" .יסוד שלילי זה ,הגם שהוא קיים בהכרח בכל אופני הסגפנות  ...חייב לבוא באופן
טבעי מבלי לחולל סטיות או הגבלות נוספות" .אין שום טעם לנסות ולאכוף את הגוף הנפשי לחיים של
סגפנות .כל תיקון כפוי של החיים לכיוון של סגפנות עלול לחנוק את צמיחתן של תכונות טובות מסוימות.
כאשר מאפשרים לאיכויות הבריאות של טבע האדם להתפתח באופן טבעי ובאיטיות ,הן חושפות את הידע
של ערכים יחסיים ובכך סוללות את הדרך לחיי סגפנות ספונטאניים ,אולם כל נסיון לאכוף או להחיש את
הגוף הנפשי לחיי הסתגפות מועד להביא לתגובת נגד".
באבא לא תבע מעולם שעלינו להחיש את קצב ההתקדמות ,והראה לכל אורך חייו עלי אדמות
מודעות רבה והבנה לבעיותינו האנושיות החמורות .אחת מבנות המערב שליוותה אותו ואת חבורתו
במסעות הממושכים ברחבי הודו במשך 'מסעות המאסטים' בתחילת שנות הארבעים" ,היתה לה
ההזדמנות לחכות במכונית כמה בקרים באותו מקום בעיירה מסוימת .בכל יום אותו קבצן – אומלל ועני
כפי שרק קבצן הודי יכול להיות – היה בא אליה מתחנן לעזרה .תחילה היא נתנה לו משהו ,אולם כאשר
תביעותיו התמשכו ,היא התעצבנה ושמה עצמה כישנה בכל עת שראתה אותו מתקרב .לאחר מכן ,כאשר
סיפרה לבאבא אודות המיקרה המעצבן ,היא אמרה" :אינני מבינה מדוע הוא מתעקש לבוא אלי בכל יום".
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ענה באבא כשהוא מתבונן בה בסבר פנים חמורות" :הוא נעשה רעב בכל יום".
בהסברים נוספים אודות האמצעים באמצעותם ניתן להשיג את החופש ,מראה באבא:
העמידה התקיפה השלילית של "לא ,לא" הינה הדרך היחידה לקילוף הרשומעו"ת החיוביות
שהצטברו במהלך האבולוציה והחיים בגוף אדם .הגם שתהליך זה הורס את הרשומעו"ת החיוביות,
הוא גורם בסופו של דבר ליצירת רשומעו"ת שליליות ,הגורמות בדרכן הן להתניית הגוף הנפשי
ויוצרות בעיה חדשה .ההחלטה של "לא ,לא" חייבת להיות בעלת עוצמה מספקת על מנת להשפיע
על עקירתן מן השורש של כל הרשומעו"ת – הגשמיות ,הרגשיות והנפשיות; אולם לאחר שהיא
מילאה את שליחותה ,יש לנוטשה לחלוטין .פסגת ההתנסות הרוחנית איננה מתמצית בשלילה
עקרה .לכפוף אותה לנוסחה שלילית פירושו להגבילה באמצעות דפוס חשיבה שכלתני .יש להשתמש
בנוסחה השלילית על ידי הגוף הנפשי כדי שיתפרק מהתניותיו ,אולם הכרחי לזנוח אותה לפני
שתושג תכלית החיים הסופית.
יש להשתמש בחשיבה כדי להתגבר על המגבלות שנוצרו מעצם תנועתה; אולם משעה שהושג דבר
זה ,יש צורך לוותר עליה .משמעות הדבר הוא להתעלות מעבר לגוף הנפשי ,ודבר זה מתאפשר
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באמצעות חוסר הזדהות עם הגוף הנפשי או עם תשוקותיו .להתבונן באופן אובייקטיבי בגוף ,יחד
עם כל המחשבות והדחפים הנמוכים ,משמעותו להתבסס באושר העליון של חוסר מעורבות רגשית
ולהכחיד את כל הרשומעו"ת .משמעות הדבר היא שחרור הנשמה מהאשליות שהיא כופה על עצמה
– כמו "הנני הגוף"" ,הנני הגוף הנפשי" ,או "הנני תשוקה" – והתבססות לקראת השלב הנאור של
"אני הוא אלוהים")"I am God" state( .
וויתור על ההשתוקקויות אין משמעותו הסתגפות או יחס שלילי לחיים .כל ביטול כזה של החיים
עלול להפוך את האדם לבלתי אנושי .האלוהיות איננה משוללת אנושיות; על הרוחניות להפוך את
האדם לאנושי יותר .זוהי גישה חיובית של שיחרור כל מה שהוא טוב ,אצילי ויפה שבאדם .זה גם
תורם לכל מה שהוא נהדר ונחמד שבסביבה .אין זה תובע נטישה חיצונית של פעילויות ארציות או
התחמקות מחובות ואחריויות .כל מה שנדרש זה שבה בשעה שאדם עסוק בפעילויותיו הארציות
וממלא את החובות הנובעות ממיקומו ומעמדו המיוחדים של האדם ,על הרוח הפנימית להיוותר
חופשיה ממעמסת התשוקות.
לפיכך ,בה בשעה שהדגשת השלילה התקיפה חייבת להיות חזקה מספיק כדי להוציא לפועל את
עקירת הרשמים הגשמיים ,האנרגטיים והנפשיים ,הרי שלאחר שמילאה את תכליתה ,גם עליה
להינטש .סיומה של החוויה הרוחנית איננה מבוססת על שלילה סתמית .זה מגביל אותה באמצעות
תפיסה שכלתנית .הנוסחה השלילית חייבת לבוא לידי שימוש על ידי הגוף הנפשי כדי שינטרל את
עצמו ,אולם חייבים לנטוש אותה לפני שמטרת החיים הסופית תושג.
היכולת להישאר חופשי מהסתבכויות השניות הינה הדרישה היסודית ביותר ליצירתיות בלתי
מופרת; אולם חופש זה איננו יכול להיות מושג באמצעות בריחה מהחיים מהחשש להסתבכויות.
משמעות הדבר עלולה להיות התכחשות לחיים .הניסיון להיחלץ מהסתבכויות מרמז חשש מהחיים.
אולם הרוחניות מבוססת על התמודדות עם החיים באופן נאות ומלא מבלי להיכנע לניגודים,
מבטאת את שליטתה על כל האשליות עד כמה שלא יהיו מושכות או עזות.

כך הגענו להבנה העמוקה כי "יש צורך לעשות שימוש במחשבה כדי להתגבר על המיגבלות
הנוצרות מחמת פעילותה .אולם כשזה נעשה ,הרי שהיא חייבת להינטש .משמעות הדבר לתהליך של
התעלות מעל הגוף הנפשי המתאפשר באמצעות אי-הזדהות עם הגוף הנפשי או 'התשוקות שלו' "
משמעות ההגעה למצב של היות האדם מעבר לגוף הנפשי ,כפי שאנו מבינים זאת ,היא שהרצון
להיות מודע שבגללו החלה האבולוציה ,השיג כעת את מטרתו ,שהוא ,על פי באבא" ,שהנשמה תדע ותתענג
באופן מודע ממצבה האינסופי כמאוחדת עם נשמת עולם ,האחת ,האינסופית והנצחית ,שחייה הקוסמיים
והכלל עולמיים חובקים הכל".
באבא אומר לנו:
במודע או שלא במודע ,מחפש כל יצור חי דבר אחד .בצורות החיים הנמוכות ובבני אדם מפותחים
פחות ,ביקוש זה הוא בלתי מודע; בבני אדם מתקדמים הוא מודע .מושא החיפוש מכונה בשמות
רבים  -אושר ,שלווה ,חופש ,אמת ,אהבה ,שלימות ,הגשמת העצמיות האלוהית ,הגשמת האלוהיות,
אחדות עם האלוהים .ביסודו של דבר זהו חיפוש אחר כל אלה ,אולם בדרך מיוחדת .כל אחד זוכה
ברגעי אושר ,בניצוצות אמת ,בחוויות חולפות של אחדות עם האלוהים; מה שמבקשים בני האדם
הוא להפכם לקבועים .הם חפצים לבסס ממשות בת קיימא בעיצומו של שינוי מתמיד.
זוהי תשוקה טבעית ,המבוססת ביסודה על זיכרון  -עמום או צלול בהתאם להתפתחות הנשמה
האינדיבידואלית שעשויה אף היא להיות נמוכה או גבוהה  -ביחס לאחדותה היסודית עם האלוהים.
שכן כל דבר חי מהווה התגלות חלקית של האלוהים ,המותנה אך ורק בחוסר ידיעתו את טבעו
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האמיתי .האבולוציה כולה למעשה ,מהווה התפתחות מאלוהיות בלתי מודעת לאלוהיות מודעת,
שבה האלוהים עצמו ,שהוא ביסודו נצחי ובלתי משתנה ,לובש מיגוון אינסופי של צורות ,נהנה
ממיגוון אינסופי של התנסויות ומתעלה מעל מיגוון אינסופי של מיגבלות שהוא הטיל על עצמו.
האבולוציה מנקודת מבטו של בורא עולם היא שעשוע אלוהי ,בו הבלתי-מותנה בוחן את
האינסופיות של הידע ,העוצמה והאושר המוחלטים שלו בלב ליבן של כל ההתניות .אולם,
האבולוציה מנקודת מבטו של היצור ,בצד ידיעתו המוגבלת ,כוחו המוגבל ,ויכולתו המוגבלת ליהנות
מאושר ,מהווה עלילה של מנוחה ומאבק ,שמחה וצער ,אהבה ושנאה לחילופין עד שבאדם המושלם,
מאזן האלוהים את צמדי הניגודים ,ומתעלה מעל לשניּות.
אולם ,מזווית הראיה של היצור האנושי ,עם הידע ,הכוח והיכולת להתענג על אושר המוגבלים שלו,
האבולוציה הינה אפוס של מנוחה ומאבק המתחלפים ביניהם ,שמחה וצער ,אהבה ושנאה עד אשר
באדם המושלם ,אלוהים מאזן את צמדי הניגודים ומתעלה מעבר לשניות .אזי בורא ונברא מכירים
את עצמם כאחד; יציבות מתבססת בקרב השינוי ,נצחיות נחווית בקרב הזמן .אלוהים מכיר את
עצמו כאלוהים שאיננו משתנה במהותו ,אינסופי בהתגלויותיו ,חווה תמיד את האושר העליון של
הגשמת העצמיות האלוהית יחד עם הכרה רעננה אודות עצמיותו האלוהית באמצעות עצמיותו
האלוהית.
הכרה זאת חייבת ויכולה להתרחש רק בקרב החיים ,משום שרק בתוך החיים אפשר לחוות את
המיגבלה הזאת וניתן להתעלות מעבר לה ,וכי אפשר להתענג על החופש מהמיגבלות כתוצאה מכך.

נזכר כי בשלב זה הצהרתו של באבא ביחס להתפתחותו של היצור האנושי – "הרצון להיות מודע
שממנו האבולוציה החלה  ....יכולה להתגשם כעת במצב 'האדם בעל יכולת להיות אלוהים' ,שהוא הינו
הפרח הנהדר ביותר של המין האנושי – הולמת על תודעתנו בעוצמה מחודשת .המשפט הפשוט אבל מלא
העוצמה 'מצב של יכולת להיות אלוהים' מעלה בזיכרון את המשפט הנפוץ "בנו של אלוהים שוכן בכל
אדם ,אולם עליו להתגלות" .הקשר בין תלמודיו של אווטאר מהר באבא לאלה של אווטאר ישוע מנצרת
ברור וחד .הצהרתו של ישוע "אני והאב האלוהי אחד הם .איש לא יבוא אל האב אלא דרכי" ,משמעות
הדבר ,כפי שאנו משערים ,מצב 'בן האלוהים' – ומובן הדבר שזה הכעיס כל כך את היהדות
האורתודוקסית והביא לצליבה.

הצהרתו של ישוע" :מה שעשיתי יכול כל אדם לעשות .מה שאני ,כל בני האדם יכולים להיות",
כפי שסופר על ידי קלמנט מאלכסנדריה ,נראית כעת מזווית ראייה אחרת לגמרי ,משום שזה מביא אותנו
שוב ,לאחר שהשלמנו סיבוב מלא ,אל הצהרתו של אווטאר מהר באבא במאה העשרים" ,בנו של האלוהים
שוכן בכל אדם ,אבל הוא חייב להתגלות".
בהתוועדות בשנת  1962של בני המזרח ובני המערב בעיר פונה בהודו ,נתן באבא את הדברים
האלו .כשהוא פונה אל כל הנוכחים במילים "ילדי היקרים" ,הוא ציין כי הכנס היה "פגישה של הילדים
ממזרח וממערב בבית אביהם האלוהי .כל הדתות שבעולם מצהירות כי קיים רק אלוהים אחד .האב
האלוהי של כל הבריאה .אני הוא אב אלוהי זה .באתי כדי להזכיר לכל בני האדם שעליהם לחיות עלי
אדמות כבניו של האב האלוהי האחד עד אשר חסדי יעורר אותם להכרה שהם כולם אחדות אחת ואין שני
לה; כי כל המחלוקות ,העימותים והשנאות אינם אלא משחקי הצללים של בערותם .הגם שכולם הינם
ילדי ,הם מתעלמים מהפשטות ומהיופי של אמת אלוהית זו כשהם עסוקים בשנאות ,מחלוקות ומלחמות,
המפצלות אותם מחמת עוינות ,במקום לחיות כמשפחה אחת בביתו של אביהם האלוהי".
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יום או יומיים לאחר מכן ,הוא הוסיף על כך כשהוא מרחיב את הנושא" ,אם תקחו אותי להיות
אביכם האלוהי האמיתי ,אזי כל ההבדלים והעימותים ביניכם ,כל הבעיות האישיות בקשר לחייכם ימוגו
באוקיאנוס אהבתי ...עד כה הייתי סבלני ובעל אורך רוח ....משום שאתם הנכם ילדים צעירים מאוד
באהבתי ,וילדים חייבים שיהיו להם משחקים לשחק .אולם כעת בגרתם והתחלתם להיווכח לדעת כי
עבודה רבה יותר מצפה לפניכם כדי שתבשילו באהבתי"....
החיפוש אחר האב או האם המושלמים ,הבעל או האישה המושלמים ,הבן או הבת המושלמים
איננו הזיה של העדר בגרות ,אלא כמיהה עזה שאי אפשר לכבותה בלבבות כל בני האדם הנבראים,
מצעפים את החיפוש האמיתי אחר הישות האלוהית הטמונה בכולנו .הרי כל זאת מחמת המשחק האלוהי
שאנחנו מכנים זאת בשם 'אלוהים' ומקרינים אותו החוצה .במאמרו "האנושות החדשה" אומר לנו באבא,
"כבכל שעת משבר חמורה בתולדות האנושות ,כך גם כעת נקרעת האנושות בחבלים קשים של לידה
רוחנית .כוחות הרס אדירים פועלים בעולם ונראה כרגע כאילו הם המושלים בכיפה ,אולם גם
כוחות יוצרים ובונים שיביאו להתחדשות האנושות משתחררים בדרכים שונות .אף על פי שפעילות
כוחות האור היא חשאית ,בסופו של דבר הם יחוללו לבטח את השינויים שיאפשרו התפתחות
רוחנית בטוחה ויציבה של המין האנושי .כל זה כחלק של תכנית אלוהית הבאה להעניק לעולם רעב
ותשוש ,מתת חסד רעננה של אמת אחת נצחית.
כרגע הבעיה הבוערת של האנושות היא לברור דרכים ואמצעים למנוע עימותים ,תחרויות וסכסוכים
בכל האופנים הגלויים והנסתרים לעין שבהם הם נגלים בתחומי החיים השונים .כמובן שפעולות
צבאיות מהוות את הסיבות העיקריות לחורבן ולאנדרלמוסיה .עם זאת ,המלחמות כשלעצמן אינן
מהוות את בעייתה העיקרית של האנושות ,אלא הן כעין תסמונת חיצונית של דבר מה חמור יותר
בשורשיה .המלחמות והייסורים הנגרמים בעטיין אינם יכולים להתבטל לגמרי באמצעות תעמולה
גרידא; אם עליהם להיעלם מדברי ימי האנושות ,עלינו לחשוף את שורש הסיבה לכך .גם כשלא
מתרחשים עימותים צבאיים ,הרי שבני אדם או קבוצות של אנשים נמצאים כל העת בעימותים
כלכליים ובסוגי עימות נסתרים אחרים .מלחמות צבאיות ,על כל האכזריות הנלווית אליהן ,נגרמות
רק בעת שגורמים נסתרים אלו מחמירים.
הסיבה לתוהו ובוהו המתעצם ביותר בעת מלחמה טמונה בעובדה כי רוב בני האדם שבויים בצבת
האגואיזם ובשיקוליהם האנוכיים ,כך שהם מבטאים זאת באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי .אלו הם
חיים של ערכים מוטעים בהם נשבו בני האדם .כדי להתמודד עם האמת פנים אל פנים יש להבין כי
כל החיים מהווים אחדות אחת כוללת בכל מופעיהם ואורחותיהם הרבגוניים .על מנת להגיע להבנה
זאת יש לשכוח את האני המגביל מכח ההבנה של אחדות חיים.
בעיית המלחמות תיעלם מייד כשתפציע בהכרתנו ההבנה הנכונה .יש להבין היטב כי אין היגיון
במלחמות ואין בהן כורח ,כך שהבעיה המיידית תהיה לא כיצד להפסיקן אלא כיצד לנהל אותן
באופן רוחני כנגד הלך המחשבה האחראי למצב עניינים אכזרי ומלא סבל זה .לאור האמת בדבר
אחדות החיים ,הרי שפעילות המבוססת על שיתוף פעולה והארמוניה הופכת להיות טבעית ומובנת
מאליה .לפיכך ,המשימה העיקרית הניצבת בפני אותם אנשים העסוקים בכל מאודם בשיקום
האנושות הוא להאיר את חשכת הבערות האופפת את המין האנושי כמיטב יכולתם.
מלחמות אינן פורצות אך ורק כדי להשיג הסדרים חומריים .לעתים קרובות הן תולדה של הזדהות
עיוורת עם אינטרסים צרים כאשר בגלל קשרים חברתיים הם נכללים באותו חלק של העולם
המסווג כ"-שלי" .ההסדר החומרי הינו צד אחד בלבד של בעיה רחבה יותר של הבטחת ההתאמה
הרוחנית .ההתאמה הרוחנית תובעת את העלמות האני לא רק מההיבטים החומריים שבחיים ,אלא
גם מאותם רבדים המשפיעים על חיי התרבות ,הרגש והשכל של האדם.
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לראות את בעיית המין האנושי כבעיה של הספקת מזון גרידא כמוה כהורדת האנושות למדרגת
הבהמה .אולם ,גם בשעה שבני האדם פונים לתפקיד הצר של הבטחת רווחה חומרית בלבד ,הרי
שהם יצליחו בכך רק אם יחוננו בהבנה רוחנית .הסדרים כלכליים אינם אפשריים כל עוד לא יבינו
בני האדם ששיתוף פעולה ותכנון כלכלי לא יצלחו אלא כאשר יומרו שיקולים תועלתניים צרים
באהבה הנובעת מבפנים .אחרת המין האנושי לא יוכל להימנע מעימות וממחסור גם אם יעמדו
לרשותו מיטב הציוד ויכולת ההתייעלות בתחום החומרי.
האנושות החדשה הנחלצת מציפורני הייסורים והמלחמות הנוכחיים ,לא תתעלם מהמדע או
מהישגיו המעשיים .טעות היא לראות את המדע כאויב הרוחניות .המדע מסייע או מפריע לרוחניות
בהתאם לאופן בו הוא מיושם .כשם שאמנות אמיתית נותנת ביטוי לרוחניות ,כך גם העיסוק הנכון
במדע יכול לתת ביטוי להגשמת הרוחניות .אמיתות מדעיות הקשורות לגוף הפיזי ומהלך החיים עלי
אדמות יכולות להוות אמצעי בידי הנשמה להכרה עצמית; אולם למען מטרה זאת עליהן להשתלב
נכונה בהבנה רוחנית כוללת יותר .בכך נכללת הבחנה מתמדת של ערכי האמת העומדים לעד.
בהעדרה של הבנה רוחנית נכונה כזאת עלולים אמיתות והישגים מדעיים להיות מוכוונים למטרות
הרס הדדי ולאורח חיים העלול לחזק את הכבלים האוסרים את הרוח .התקדמות המין האנושי
בצורה מאוזנת היטב תובטח רק כאשר המדע והדת יפסעו יחדיו בשילוב זרועות.
התרבות העתידית של האנושות החדשה תפרח באמצעות ההתנסויות הרוחניות ולא באמצעות
תיאוריות שכלתניות יבשות .ההתנסות הרוחנית חודרת לניבכי האמת העמוקים ביותר החסומים
בפני מחקר שכלתני גרידא; אין היא יכולה להתחולל באמצעות השכל כשלעצמו .ניתן לבטא את
האמיתות הרוחניות ולתת להן תוקף באמצעות השכל ,ואמנם השכל מהווה אל נכון מכשיר עזר
במידה מסוימת להעברת ההתנסות הרוחנית .אולם כשלעצמו אין הוא מסוגל לאפשר לאדם לזכות
בחוויה רוחנית או להעבירה לחבריו .אם שני אנשים סובלים מכאבי ראש ,הרי שהם מסוגלים לבחון
יחדיו את ההתנסות של כאב הראש ולברר אותה ביניהם באמצעות השכל .אם אדם לא חווה מעולם
כאב ראש ,הרי ששום הסבר שכלי לא ימחיש לו כאב ראש מהו .הסבר שכלי לא יהיה לעולם תחליף
להתנסות הרוחנית; לכל היותר הוא יכול להכין את הקרקע לקראת התנסות שכזאת.
החוויה הרוחנית דורשת הרבה יותר ממה שניתן לתפוס בעזרת השכל בלבד .לעתים מדגישים זאת
על ידי זה שמכנים אותה מיסטית .מיסטיקה נחשבת בדרך כלל כעיסוק המנוגד לשכל ,עמום
ומעורפל ,בלתי מעשי ותלוש מהמציאות .למעשה אין למיסטיקה האמיתית ולא כלום עם כל אלה.
אין שום דבר בלתי הגיוני במיסטיקה האמיתית כשהיא מהווה מה שאומנם היא צריכה להיות -
ראיית הממשות .הריהי צורת תפיסה צלולה לחלוטין וכל כך מעשית עד שניתן לחיות אותה בכל רגע
מרגעי החיים ולבטא אותה בכל התפקידים היומיומיים .היא מעוגנת כל כך עמוק בהתנסויות
החיים עד שהיא מהווה ,במובן מסוים ,את שיא ההבנה של כל התנסות.
בשעה שהתנסות רוחנית מתוארת כמיסטית ,הרי שאל לו לאדם להסיק מכך כאילו מדובר
במשהו על-טבעי או בדבר הנמצא מחוץ ליכולת התפיסה של התודעה האנושית .כל מה שמתכוונים
לו הוא שלשכל האנושי המוגבל אין גישה לחוויה הזאת ,כל עוד זה האחרון אינו מתעלה אל מעבר
למגבלותיו ואינו מואר באור ההבנה האמיתית של האינסוף .ישוע הנוצרי הצביע על הדרך המובילה
לחוויה הרוחנית כשאמר" :עזבו הכל ולכו בעקבותי" .משמעות הדבר היא שעל האדם לנטוש ערכים
צרים ולהתבסס בחיי האינסוף האלוהיים .חוויה רוחנית אמיתית דורשת לא רק הכרה בטבעה של
הנשמה בשעה שהיא חוצה את רבדי התודעה העילאיים ,אלא גם גישה נכונה לחובות הארציים .אם
הנשמה תאבד את הקשר עם אופני החיים השונים ,הרי שלפנינו מתרחשת תגובת נגד חולנית
הרחוקה מלהיות התנסות רוחנית.
ההתנסות הרוחנית ,האמורה להחיות את האנושות החדשה ולהפיח בה מרץ ,איננה יכולה להוות
תגובה סתמית המנוגדת לדרישות הנוקשות והבלתי מתפשרות של החיים הארציים .אנשים נעדרי
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יכולת להסתגל למהלכי החיים נוטים להתחמק מהמציאות הארצית ולברוא בדמיונם מבצרי הגנה
ערטילאיים בהם ימצאו מפלט והגנה .תגובת נגד זו מהווה ניסיון להתמיד בקיומו הנבדל של האדם
באמצעות מיגונו בפני הדרישות אותן מציבות נסיבות החיים .היא מציעה רק פתרון מעושה לבעיות
החיים באמצעות מתן תחושת בטחון ושלימות עצמית מדומות .אין כאן אפילו התקדמות לקראת
תשובה נכונה וקבועה; להיפך ,זוהי סטייה מנתיב החיים הרוחניים האמיתיים .המין האנושי יגורש
שוב ושוב ממקלטי השווא שלו על ידי הלמות גלי חיים רעננים שלא ניתן לעמוד בפניהם ,ויביא על
עצמו פורענויות שונות ומשונות בשעה שינסה להגן על קיומו הנבדל באמצעות בריחה.
כשם שאדם שואף לדבוק ביישותו הנבדלת באמצעות בריחה מן המציאות ,כך הוא עלול לשאוף
ולהיצמד אליה מתוך הזדהות חסרת מחשבה בקורתית עם צורות חומריות ,טקסים ופולחנים ,או
עם מסורות ומוסכמות חברתיות .צורות חומריות ,טקסים ופולחנים ,מסורות ומוסכמות חברתיות,
מהווים בדרך כלל מכשול בפני שפיעת חיי האינסוף .לוא היו אלו כלים גמישים המאפשרים זרימת
חיים ללא גבול ,היה ניתן לראות בהם נכס ולא מכשלה להבטחת חיי אמת מאושרים עלי אדמות.
אולם הם נוטים להעניק לעצמם חשיבות ויוקרה בפני עצמם ,מבלי להתחשב בחיים אותם היו
אמורים לבטא .כשזה מתרחש ,הרי שכל דבקות בהם תוביל בהכרח לצמצום חמור של החיים
ולהחנקתם.
האנושות החדשה תהיה חופשיה מחיים מצומצמים ותאפשר מרחב חפשי לחיים יוצרים של הרוח;
היא תשבור את כבלי השעבוד לצורות חיצוניות ותלמד להכפיפן לצרכי הרוח .החיים המוגבלים של
תעתועי שווא וערכים מוטעים יומרו בחיים אינסופיים השוכנים באמת; והמגבלות ,אשר דרכן
מתקיים האני הנפרד ,תבולנה למגע ההבנה האמיתית.
כשם שעשוי אדם לדבוק בקיומו הנבדל על ידי בריחה מהמציאות או על ידי הזדהות עם דמויות
חיצוניות ,הוא עלול גם לעשות זאת מתוך הזדהות עם מעמד מסוים ,רעיון דתי ,כת או דת ,או
באמצעות הבדלים המבוססים על מינו .האדם האינדיבידואלי מאבד כאן לכאורה את קיומו הנבדל
מתוך ההזדהות עם הציבור הרחב .אך למעשה הוא מביע כאן את קיומו הנבדל באמצעות הזדהות
שכזאת ,המאפשרת לו ליהנות מתחושת נבדלותו מאחרים השייכים למעמד אחר ,ללאומיות שונה,
או לאמונה ,כת ,דת ומין שונים.
הקיום הנבדל יונק את הווייתו וחיוניותו מעצם השתייכותו לצד מסוים של החיים המנוגד לצדדים
אחרים .אדם יחיד עשוי להגן על קיומו הנבדל באמצעות הזדהות עם אידיאולוגיה מסוימת מאשר
אחרת ,או מתוך תפיסתו את הטוב כמנוגד למה שנתפס אצלו כרע .מה שמושג מתוך הזדהות עם
קבוצות מצומצמות או אידיאלים מוגבלים איננו התבטלות ממשית של האני הנפרד אלא רק חיקוי
לה .השתלבות אמיתית של האני המוגבל באוקיאנוס החיים הקוסמיים כרוכה בכניעה גמורה של
הקיום הנפרד על כל צורותיו.
רוב רובה של האנושות לפות בצבת הנטיות הבדלניות והמכבידות .לאדם הניצב משתומם למראה
השלשלאות הללו המעיקות על האנושות ,לא נותר אלא לשקוע בייאוש גמור לגבי עתידה .על האדם
להעמיק ראות בממשויות של ההווה אם הוא חפץ להשיג ראייה כוללת נכונה למצוקות האנושות
של ימינו .האפשרויות האמיתיות הגלומות באנושות החדשה נסתרות מעיני אותם אנשים
המתבוננים באירועים המתרחשים בעולם באופן שטחי ,אך הן קיימות וכל מה שנחוץ הוא ניצוץ של
הבנה רוחנית כדי שהן תתממשנה בכל מאודן .כוחות התאווה ,השנאה והחמדנות מחוללים תוהו
ובוהו וייסורים לאין שיעור .למרות זאת ,העובדה המנחמת היחידה אודות טבע האדם היא שאפילו
בקרב סערת כוחות ההרס קיימת צורה כלשהי של אהבה.
אפילו מלחמות דורשות פעולה משותפת ,אולם מרחב פעולתן מוגבל במלאכותיות מחמת ההזדהות
עם קבוצה או עם אידיאל מצומצמים .לעתים קרובות מתנהלות מלחמות באמצעות סוג של אהבה,
הגם שאהבה זו איננה מובנת כהלכה .על מנת שתתגשם האהבה במיטבה ,עליה להיות משוחררת
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ובלתי מוגבלת .האהבה שורה בכל רבדי החיים האנושיים; אולם היא נסתרת או מוחנקת ומורעלת
בשאפתנות אישית ,יוהרה עדתית ,נאמנויות צרות ומחלוקות ,וכמו כן השתייכות למין ,ללאום,
לקבוצה ,מעמד או דת .אם תזכה האנושות להיוולד מחדש ,על לב האדם להיפתח כדי שאהבה
חדשה תתחולל בקרבו  -אהבה אשר איננה יודעת שחיתות ומשוחררת לגמרי מחמדנות אישית או
קבוצתית.
האנושות המתחדשת תיווצר מחמת השתחררות האהבה בשפע אדיר ,והשתחררות זאת של האהבה
מתרחשת באמצעות ההתעוררות הרוחנית המתחוללת על ידי המורים המושלמים .אהבה איננה
נובעת מכוח החלטה סתמית; באמצעות כוח הרצון כל מה שנשיג הוא עמידה נאותה בחובותינו.
בדרך של מאבק ומאמץ יוכל האדם להבטיח כי פעילותו החיצונית תתאים למה שהוא תופס כנכון;
אולם פעילות שכזאת הינה עקרה מהבחינה הרוחנית משום שהיא משוללת יופי פנימי של אהבה
הנובעת מאליה.
האהבה חייבת לנבוע באופן ספונטאני מהפנימיות; אין היא נכנעת בשום אופן לשום צורה של כוח
חיצוני או פנימי .אהבה וכפיה אינן באות יחדיו לעולם; אולם בה בשעה שלא ניתן לכפות אהבה על
איש ,הרי שניתן לעוררה על ידי האהבה עצמה .אהבה ביסודה מתקשרת מכוח עצמה; אותם אנשים
החסרים אותה יכולים לקבלה מאנשים שרכשו אותה .אותם אנשים המקבלים אהבה מחבריהם
אינם יכולים לקבלה מבלי שיגיבו בתגובה שהיא ,כשלעצמה ,מטבע האהבה .לא ניתן לכבוש אהבה
אמיתית ולא ניתן לעמוד בפניה .היא ממשיכה לצבור כוח ומתפשטת לכל העברים עד שלבסוף היא
מחוללת שינוי בכל מי שהיא נוגעת בו .האנושות תגיע לאופן חדש של קיום וחיים חדשים באמצעות
דו שיח של אהבה טהורה מלב אל לב.
כאשר יהיה ברור שאין דרישות נעלות יותר מדרישות החיים האלוהיים הקוסמיים  -הכוללים ,ללא
יוצא מן הכלל ,כל אחד וכל דבר  -לא רק שהאהבה תבסס את השלום ,ההארמוניה והאושר בחוגים
החברתיים ,המדיניים והכלל עולמיים ,אלא שהיא אף תזרח בכוח יופייה וטהרתה .האהבה
האלוהית איננה מושפעת מסערות ניגודי החיים והיא ביטויה של האלוהות עצמה .באמצעות
האהבה האלוהית תתאים עצמה האנושות החדשה לתכנית האלוהית .האהבה האלוהית תעניק
לחיי האדם לא רק מתיקות בת-אלמוות ואושר עליון אינסופי ,אלא גם תאפשר עידן חדש של
אנושות חדשה .מתוך האהבה האלוהית תלמד האנושות החדשה את אמנות שיתוף הפעולה והחיים
ההארמוניים .היא תשתחרר מלפיתתם העריצה של צורות מתות ותניב חיי יצירה של חוכמה
רוחנית; היא תשיל מעליה את כל מקסמי השווא ותתבסס בתוך האמת; היא תתענג על שלום
ואושר תמידיים; היא תחל לפסוע בנתיב החיים הנצחיים.
השלימות אליה אנו כמהים ואותה אנו מחפשים ,בכל צורה שנעלה בדעתנו" ,איננה שייכת לאלוהים
כאלוהים ,ואין היא שייכת לבני אדם כבני אדם; אולם אנו זוכים בשלימות כאשר האדם הופך
לאלוהים או כאשר אלוהים הופך לאדם .זה מה שקורה כאשר בני האדם נוטשים את האשליה של
היותם סופיים וזוכים באלוהיות כשהם נוכחים באלוהיותם .שלימותו של אלוהים מתגלה רק
כשהוא מתגלה כבן אדם .כך יש לנו שלימות כאשר הסופי מתעלה מעבר למיגבלותיו ונוכח
באינסופיותו ,או בעת שהאינסוף מוותר על שיוויון נפשו לכאורה והופך לבן אדם .בשני המקרים,
הסופי והאינסופי אינם עומדים זה מול זה .כאשר יימצא העירוב הנכון של הסופי והאינסופי ,תהיה
לנו שלימות".
הגענו לסוף הדרך .שבנו אל ביתנו.
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