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اویكنر سال اول  شماره 1، ص 32

که  می برد  به سر  دوره ای  در  حاضر  حال  در  دنیا  که  گاه اند  آ است  مدتی  بیدارند،   
ً
روحا که  کسانی 

طرفداران ظهور اوتار )صاحب الزمان( آن را پیش بینی می کردند. حتی مردان و زنان گمراه نیز به حقیقت 
این موضوع پی برده اند و از تاریكی و ظلمت به طرف حقیقت و روشنایی پیش می آیند. در عین غم و 
اندوه، خواستار آرامش و رفاه اند. درحالی که خود را با ناراحتی و جدال گریبان گیر می یابند، از خداوند 
خواهان اند که اشعه امید و نجات بدرخشد و جان و زندگانی شان را از این ظلمت و آشوب برهاند تا 

آسوده نفس راحتی بكشند.

 صبر کنند. موج تخریب و تباهی باید بلندتر و خروشان تر گردد، هنوز باید بیشتر و 
ً
ایشان باید فعال

پیش تر و دورتر توسعه یابد.

 به مجردی که بشر از صمیم قلب و خلوص نیت مشتاق چیزی شود که بیش از ثروت ارزش دارد، 
و  هالکت  امواج  آن وقت  است،  دنیوی  ثروت  و  مال  از  ارزنده تر  و  حقیقی  که  گردد  چیزی  جویای 

خونریزی عقب نشینی نموده و دور خواهد شد.

پس ازآن امنیت کامل و جاوید می رسد. دوره خوشی و آرامش واقعی می آید. نور امید خواهد تابید.

ختم سكوت من که خود عالمت ظهور من است، چندان دور نیست. من بزرگ ترین گنجی را می آورم 
که بشر امكان به دست آوردنش را دارد. خزینه ای که خزینه های دیگر پشتوانه آن اند و این ثروت خداداده 

همیشگی بوده و چون با سایرین قسمت شود، افزون می گردد. آماده به دست آوردن آن باشید.

مجله ی بیدار کننده، سال اول -  شماره 4، ص 1 و 2

کلمه ی کلمات: وقتی می گویم ظهور من در جهان مربوط به ختم سكوت من است، مردم نباید منتظر 
سخنان طوالنی باشند. تمام گفتار من فقط یك کلمه بوده و آن کلمه ی کلمات است و همین کلمه، 

 به کسانی خواهد داد که آمادگی آن را دارند.
ً
حالت انا الحق )من خدا هستم( را مستقیما

م )هو( 
ُ
 بسته صحبت کنید، بدون استثناء صدایی مخصوص و شبیه ا

ً
وقتی شما بكوشید با دهان کامال

بیان این کلمه  انعكاس کلمه حقیقت است. مأموریت دنیوی من  یا  بیان می گردد، این هفتمین سایه 
خدایی است و آن از افكار مردم گذر نموده و یكسره بر قلوب ایشآنجای می گیرد. آن کلمه، حقیقتی 
ساده و بی ریا را که غیرقابل تشریح و تعریف است، واضح و آشكار خواهد ساخت. آن کلمه، لحظه ای 
درهای  کلمه  و همین  کرد  اعالم خواهد  و  داده  نشان  را  زندگی خدایی  گردد،  بیان  و  تكمیل شود  که 
اما  آورد،  امیدواری خواهد  افراد مأیوس  برای  آن  به رویمان خواهد گشود و  ابدیت،  به سوی  جدیدی 
الزمه اجرای نقشه الهی آن است که بشر مشكالت را رها سازد و خود را بدون قید و شرط، تسلیم عشقی 

پایدار به پروردگار که اعلی ترین معشوق ابدی است نماید.

با نهایت سادگی و آسانی باید به وجود خدا پی برد نه با تحقیقات دردسر آور علمی و فلسفی.

کلمه ای که بر زبآنجاری خواهم کرد، کلمه ای است از خداوند نه از یك فیلسوف، آن یكسره به دل ها 
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خواهد نشست و باعث طلوع معرفت و پی بردن به یگانه بودن تمام جان ها می شود. نفرت و اختالفات 
به پایان خواهد رسید، عشق حقیقی و معرفت جاویدان در دل ها تولید خواهد شد، درنتیجه افراد بشر 

احساس برادری نموده و بر اساس شناسایی وحدت یكتا، با یكدیگر متحد خواهند گشت.

مجله ی بیدار کننده، سال دوم -  شماره 3، ص 82 و 81

 پیش بینی شده بود، فرارسیده و شعله های سوزانش انواع اختالفات و دسته بندی هایی 
ً
زمان نابودی که قبال

که باعث تفرقه مابین بشر شده و آنان را از تجربه احساس اتحاد و برادری دور داشته، نیست و نابود 
می گرداند.

این تباهی که به زودی فرا خواهد رسید، باعث نابود شدن سه قسمت دنیا می گردد و یك چهارم باقیمانده 
را به هم نزدیك و متفق خواهد کرد تا بتوانند به طور مشترك و درك یكنواخت با یكدیگر زندگی کنند. با 
این رویه، احساسات یگانگی را در نوع بشر برافروخته و آن ها را به سوی شادمانی بادوامی رهبری خواهد 

نمود.

پیش از ختم سكوت من یا بالفاصله پس ازآن، سه چهارم جهان نابود خواهند شد، برای اینكه تمام 
این ها به انجام رسد، من به زودی سكوت خودم را خاتمه خواهم داد.

من آمده ام تخم مهر و محبت را در دل هایتان بكارم تا باوجود تمام اختالفات ظاهری که جان شما در 
این زندگانی مجازی باید تجربه نموده و تحمل کند، احساس یگانگی و محبت را بین تمام کشورهای 

دنیا و افراد با عقیده های و مذاهب متفاوت جهان فراهم گرداند.

برای انجام دادن آن درصدد شكستن سكوت خود می باشم. زمانی که سكوتم را بشكنم، گوش های 
شما را از سخنرانی های روحانی پر نمی کنم، من فقط یك کلمه خواهم گفت و این کلمه به قلب تمام 
افراد بشر نفوذ و اثر می کند، حتی شخص گناهكار نیز درمی یابد که مقصود از آفرینش او چیست و 
شخص مقدس به این حقیقت پی خواهد برد که خدایی که در او است، همان خدا و به همان کیفیتی 

است که در شخص گناهكار موجود است.

زمانی که آن کلمه را گویا شوم، اساس آنچه را که در ظرف 700 سال آینده در جهان واقع شدنی است، 
پی ریزی خواهم کرد. پس از 700 سال وقتی دوباره به این عالم می آیم، شعور}فهم و ادراك بشر{ به 
اوج درجه رسیده و خواهش های نفسانی خودبه خود به اشتیاق روحانی مبدل گشته و احساس مساوات 
و برادری در میان افراد بشر حكم فرما می گردد، یعنی ثروتمندی و فقر، حسادت و نفرت که امروزه به 
حد زیاد نمایان گشته، پس ازآن با حس برابری و برادری حل و نابود گشته و نور سعادت و شادمانی و 

رفاه، جای آن را خواهد گرفت.

ظهورم در عالم به عنوان صاحب الزمان کم دوام بوده و این ایام کوتاه و زودگذر، شامل توهین و تحقیر 
من، ختم سكوت من، تجلیل و اعزاز من و ختم زندگی من براثر ضربت شدید خواهد بود.

در ظرف این مدت زودگذر، کلمه ی کلمات من به قلب تمام افراد بشر اثر نموده و این تأثیر خدایی، 
خودبه خود احساس مساوات را به دل ها تزریق و تا 700 سال، همین حس بر دل ها حكم فرما است و 
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نفرت و حرص و حسد که پرورش دهنده تمام رنج ها و عذاب روحی است، از قلوب به دور رانده شده 
و جای آن را شادمانی و مسرت خواهد گرفت.

مجله ی بیدار کننده، سال دوم -  شماره 3، ص 83 و 84

دوستداران من و بسیاری دیگر از مردم بی جهت گیج شده و گفتارم را به طرق مختلف تعبیر می کردند، 
هر کس آزاد است پیام مرا هر طوری که به فكرش درست می آید، معنی و تفسیر کند؛ اما هر وقت حرفی 
 من زبان خودم را به کار می برم و هر آنچه من گفته ام عین حقیقت است، زبان من طوری 

ً
می زنم، طبعا

است که هیچ کس قادر نیست معنی نهفته آن را دریافته و درك کند، بنابراین وقتی مطلبی را بیان می کنم 
مجبورم به زبان شما صحبت کنم و به خوبی می دانم که هرگاه من تنها زبان خودم را به کار می بردم، 

شما هیچ درك نمی کردید.

»شكستن سكوت و ایراد کلمه ی کلمات«: این به زبان خودم گفته شده و درعین حال به زبان شما، 
زیرا وقتی آن کلمه را گویا شوم، شما نیز آن را می شنوید. »تباهی سه چهارم دنیا«: این تنها به زبان خودم 
گفته شده بود. »ضربت خنجر بر پشت من«: این فقط به زبان خودم گفته شده بود. »رها کردن پیكرم 

)رحلت از دنیا(«: این هم به زبان خودم و هم به زبان شما گفته شده است.

بنابراین هر آنچه به زبان شما گفته ام، شما قادرید معنی آن را دریافته و درك نمایید که چه گفته شده 
اما آنچه به زبان خودم گفته ام، غیرممكن است شما بتوانید آن را دریابید،  اگرچه همه ی شما کوشش ها 

نمایید که از معنی نهفته آن باخبر شوید.

تنها حدوث واقعات به مرورزمان می تواند هر آنچه به زبان خودم گفته ام را ظاهر و مشخص سازد.

مجله ی بیدار کننده، سال سوم -  شماره 4، ص 14

من تنها معجزه ای بی نظیر و غیرقابل مقایسه انجام خواهم داد و آن در وقت ختم سكوت من صورت 
می گیرد. من مثل یك شیر هستم ولی در این حال مانند شیر محبوس در قفس، کسانی که به شناسایی 
من پی برده اند، اطالع کمی از نیروی من حاصل می کنند، وقتی من حرف بزنم، از قفس بیرون آمده و 

گاه خواهید شد. شما به قدرت و نیروی روحانی من پی برده و آ

مجله ی بیدار کننده، سال سوم - شماره 4، ص 17

 با من 
ً
من به شما خواهم آموخت که چگونه در دنیا حرکت و زندگی کنید و درعین حال همیشه باطنا

به طور یك هستی نامحدود مشترك باشید.
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مجله ی بیدار کننده، سال چهارم -  شماره 3، ص 16 و 17

یك خبرنگار از بابا پرسید ما تفاسیر زیادی در خصوص شكستن سكوتتان داریم، آیا یك بیانیه پرمعنی 
تر از قبل داریدگ

بابا جواب دادند: »این یك موجودیت است، زمانی که من سكوتم را می شكنم، دنیا خواهد فهمید که 
من همان کسی هستم که تمام مردم جهان منتظرش بوده اند.«

خبرنگار: »چه الهامی شما را بر آن داشت که سكوت اختیار کنیدگ«

بابا: »وادار کردن جهانیان به شناسایی خود پس از ختم سكوتم.«

خبرنگار: »در چه شرایطی شما سكوت اختیار کردیدگ آیا شما نوعی تصور و خیال داشتید یا اینكه 
پیامی دارا بودیدگ«

بابا: »دانش من. الزم نیست دراین باره فكر کنم زیرا آن را می دانم. وقتی که در اول سكوت خودم را 
شروع نمودم، می دانستم زمانی که سكوت خود را می شكنم، دنیا مرا خواهد شناخت، بنابراین شروع 

به سكوت نمودم.«

مجله ی بیدار کننده، سال چهارم -  شماره 3، ص 36

ختم سكوت من، توهین و سرزنش من، تجلیل و اعزاز من و ظهور من در دنیا، تمام این ها به طوری که 
 اعالن کرده ام، در مدتی کم و سریع واقع خواهد شد.

ً
سابقا

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 2، ص 23

این زندگی صورت  بابا در  اولین و آخرین معجزه  به مجرد شكستن سكوت و گفتن آن واژه اصلی، 
گرفته و ظاهر خواهد شد. وقتی که آن معجزه انجام گیرد، من مرده را زنده نمی کنم بلكه کسانی که به 
حب دنیوی زنده اند، این حب را در دلشان کشته تا بامحبت حقیقی و دوستی واقعی برای خدا زنده 

مانده و زندگانی کنند.

من به کوران بینایی عطا نخواهم کرد، بلكه مردم را وادار خواهم کرد که از دیدن عالم مجاز نابینا شوند 
و ایشان را مجبور خواهم نمود که خدا را به طور حقیقت ذات خدایی ببینند.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 2، ص 28

من از سكوت خود منزجر شده و به جان آمده ام و باید سكوت خود را به زودی بشكنم. همه ی شما که 
با من تماس گرفته اید، با نظر اجمالی مرا خواهید دید. بعضی خیلی کم و عده کمی بیشتر و معدودی 

باز هم بیشتر مرا خواهید دید.

هنگامی که کلید کارخانه برق زده می شود، هرجایی که المپ موجود باشد، درصورتی که به کارخانه 



 5اوتار مهربابا کی جی

ن �
ا �س�ت�

� �م�هر  
ه ��و ���گر

برق متصل باشند، همگی روشن می گردند، المپ های کم شمع، نورشان کم و نور حاصله از المپ های 
با وات باال زیاد و هرگاه المپ سوخته باشد، به کلی روشن نخواهد شد.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 2، ص 30

آقای "و" پرسید: »آیا به دوستداران بابا از محل و وقت شكستن سكوت اطالع داده می شودگ«

بابا: »آقای "و"، عزیز من اگر این است معنی شكستن سكوت، بهتر است که من سكوت را نشكنم. 
گاه خواهند شد، به طوری که شب گذشته به شما گفتم، وقتی کلید کارخانه برق زده  همه کس باخبر و آ
نه تنها  بنابراین  برد؛  بهره خواهند  روشنایی  از  دارند،  انشعاب  الكتریسیته  آن  از  که  تمام کسانی  شود، 
همین جا بلكه تمام افراد جهان باخبر خواهند شد؛ اما المپ های سوخته و از کار افتاده روشنایی نخواهند 

داد، بدین جهت است که به همه ی شما می گویم که مرا بیشتر دوست بدارید.

نزدیك  به اندازه ای  برق  کارخانه  کلید  زدن  زمان  اما  است  مفید  و  ادبی خوب  و  گرچه بحث علمی 
رسیده که هم اکنون تنها چیزی که دارای اهمیت می باشد، محبت و مهرورزی است.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 2 و 3

من دوباره تكرار می کنم که احكام و قوانینی به بشر نخواهم داد. من برای پخش امواج حقیقت بین 
افراد بشر به این دنیا آمده ام. زندگی هر یك از افراد، به صورت یك قانون زنده درمی آید. کلمات نگفته و 

بیاناتی که ایراد نكرده ام، در این امواج زنده شده و شامل زندگی روزانه آن ها خواهد گشت.

من با حجاب غفلت و نادانی شما، خودم را مخفی و پنهان می نمایم و نور و جالل خود را به یك عده 
بنابراین  نتیجه آخرین تجسم این دوره می باشد،  معدودی نشان می دهم. این پیكر کنونی اوتاری من 

ظهور عالم گیر من بزرگ ترین ظهور خواهد بود.

وقتی که من سكوت خود را بشكنم، اصابت محبت من پر اثر و عالم گیر خواهد بود، تمام جان ها در 
آفرینش از آن باخبر گشته و بهره خواهند برد. هر فردی را یاری خواهد کرد که قیدوبند راه خود را پاره 
کرده و خویش را نجات دهد. من آن معشوق ربانی هستم و شما را بیش از آن حد دوست می دارم که 

شما هرگز بتوانید تا آن اندازه دوستدار خود باشید.

شكستن سكوت من به شما کمك خواهد کرد تا با شناسایی نفس خود به خویشتن یاری نمایید.

کلیه آشوب های دنیوی ناگزیر و وقوع پذیر بود و هیچ کس مقصر نیست، آنچه بایست اتفاق می افتاد، 
پیش آمده است و آنچه باید در آینده اتفاق افتد نیز به وقوع خواهد پیوست، چاره ای نبود مگر اینكه من 

بایستی به میان شما آیم، مجبور بودم که بیایم و حاال آمده ام. من آن یكتای )هستی( قدیمی می باشم.
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مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 5 و 6

حقیقت خدا را نمی توان ندانسته گرفت و از آن غافل بود، چون با نادانی و ضعف بشر، عكس العملی 
را در چنگال مصائب و جنگ ها،  بشر خود  درنتیجه  و  نظام زندگی حاصل می گردد  مهیب برخالف 

اختالف های فكری و طغیان طبیعت به شكل سیالب، زلزله، آفات و تباهی های دیگر گرفتار می یابد.

سرانجام وقتی این ها به نهایت خود رسید، خدا دوباره در جسم انسان ظهور می کند تا راهنمای بشر 
برای نجات از نابودی و بدی هایی که از خود آن ها به وجود آمده گردد و انسان ها دوباره به سوی حقیقت 

خداوندی بازگردند.

ختم سكوت من که به زودی به وقوع خواهد پیوست، برای نجات بشر از قوای تبهكار و دیرینه جهالت 
و همچنین اجرای نقشه تكمیل عالم وحدت می باشد.

ختم سكوت من یكتایی خدا را به انسان ظاهر خواهد کرد و موجب فراهم کردن عالم برادری مابین 
افراد بشر در سراسر دنیا خواهد بود.

اختیار نمودن سكوت برای من امری ناگزیر بود، ختم کردن سكوت برایم امری است اجباری و من 
باید سكوتم را سروقت مقررشده بشكنم و به زودی آن را خواهم شكست.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 33

من به این جسم، محدود و محصور نیستم، بلكه این جسم را به منزله جامه به کار می برم تا خود را در 
نظر شما بیاورم و به وسیله همین جسم با شما صحبت کنم و خود را نشان دهم.

نكوشید که مرا درك کنید و به کنه ذات من پی برید، زیرا ادراك شما قادر نیست به کنه ذات من دست 
یابد. حقیقت من ورای قیاس و ادراك است. فقط مرا دوست بدارید. من مدام از حالت شعور مسیحایی، 
مسرور و برخوردارم و زمانی که سخن بگویم، ذات حقیقی خود را فاش خواهم کرد و عالوه بر سوق 
دادن دنیا با یك تكان محكم به سوی حقیقت، تمام کسانی را که به طرفم می آیند به شعاع حقیقت و 

ذات خدا راهنمایی خواهم کرد.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 2 و 3

من قصد دارم وقتی که حرف بزنم آن ذات واحد اعلی را که در همه کس وجود دارد، ظاهر و هویدا 
سازم. با انجام این کار، فكر و خیال خودی موجود، محدود و به تدریج ناپدید خواهد شد و به این ترتیب 
منافع شخصی هم محو و نابود می گردد و تعاون و همكاری، جانشین رقابت و زیاده طلبی خواهد شد. 
همچنین اطمینآنجایگزین ترس و خوف و داد و دهش جایگزین حرص و آز گشته، بهره برداری و سود 
طلبی از میان برداشته خواهد شد. منافعی که در موقع تكان روحانی دنیا، به ملل و ممالك مختلف 

تعلق می گیرد، به نسبت نیرویی است که هر یك دارا می باشند.
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این نیرو هر اندازه باشد ولو اینكه مورد سوءاستفاده واقع شود، نتیجه به همان نسبت خواهد بود.

وقتی که من حرف بزنم، قوای روحانی من به اثبات خواهد رسید و توانایی من در منور کردن دل ها 
عیان خواهد گشت. مردم به این حقیقت پی خواهند برد که مبدأ و سرمنشأ تمام هستی ها و محبت ها، 

حقیقت است و این حقیقت در تمام مراحل زندگی ما با شأن و جالل حكم فرما است.

وقتی که خدا )به شكل بشر( حرف می زند، حقیقت ها با قوای زیادتری نسبت به زمانی که او دیدار یا 
 مدتی 

ً
تماس را برای تبلیغ حقیقت به کار می برد، ظاهر و عیان می شود، به همین علت پیغمبران معموال

سكوت اختیار می کنند که تا چند سال ادامه می یابد و فقط وقتی سكوت را می شكنند که مایل اند مشیت 
الهی را در عالم هویدا سازند و پس ازآن تحوالتی در شعور عالم گیر ایجاد می شود.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 34

 42 سال است که کلمه ای از لبانم جاری نشده است، باوجوداین من هرگز ساکت نیستم، من 
ً
تقریبا

همیشه حرف می زنم، صدایی که در اعماق جان شنیده می شود، آواز من است. آن صدای وحی و الهام 
و راهنمایی می باشد.

من توسط این صدا با کسانی که آن را درك می کنند، حرف می زنم. فقط برای سعادت نوع بشر، من 
سكوت اختیار و آن را ادامه می دهم.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص34 و 35

ه، زرتشتیان او را اهورامزدا، هندوها او را ایشور، 
ّ
الهی، خدا،  که مسیحیان او را گاد، مسلمانان او را الل

پرماتما و بسیاری از نام های دیگر می نامند، بابا را به شكستن سكوتش قادر بگرداند تا اولین و آخرین 
کلمه که سراسر حقیقت را در آغوش خود دارد بگوید.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 35

زمانی که من در آمریكا بودم، مردم سؤال می کردند که چه وقت سكوت خودم را خواهم شكست. 
من از خودشان سؤال می کردم که اگر از سكوت من چیزی درك نمی کنند، گفتارهای زبانی چه فایده ای 

خواهند داشتگ

وقتی خدا دانست که حرف زدن من در تمام جهان شنیده می شود، او مرا وادار به ختم سكوتم خواهد 
کرد.

به هرحال چه در حال سكوت و چه در ختم سكوت، هر کس به حقیقتی که من بیان کرده ام، در اعماق 
قلب خود خوب بر آن غور نماید، سرانجام با زندگی جاوید هم آغوش می گردد.
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مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 35

وقت و زمآنكه اشاره کننده آغاز و انجام است، در ابدیت خدا وجود ندارد؛ مانند فضای نامتناهی، 
زمان برای من هستی ندارد و حال حاضر با سرعتی زیاد، یك نقطه اتصال پایان و آغاز دور قدیم و دور 
جدید را پیش می آورد؛ بنابراین اکنون یع زمان بسیار مناسب برای ظهور دوباره خدا در عالم فرارسیده 
پیكر حقیقت های کهنه خواهد دمید. گرچه مسائل سیاسی،  تازه در  نیرویی  این ظهور جدید  است، 
اقتصادی و جنسی به طور مستقیم مربوط به خدا نیست، ولی در لحظه ای که خدا حرف می زند، تمام 

مسائل جهانی خودبه خود حل شده و صورت مناسبی به خود می گیرند.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 35

به ختم  وادار  مرا   خدا 
ً
به زودی حتما که  بگویم  می توانم  در خوش ترین حالت هستم(  حاال )چون 

سكوت خواهد کرد و معنی آن این است که خدا خودش را ظاهر می کند و پس ازآن در مدتی خیلی کم، 
توهین و تحقیر، اعزاز و تجلیل من پیش خواهد آمد و آن منجر خواهد شد به ضربت شدیدی بر جسم 

من که باعث مرگ و رحلت من از دنیا می گردد.

 پس از 700 سال دوباره من به این دنیا برمی گردم، حاال می توانم این را بگویم.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 35

ترانه  آن  در  دارند،  مرا دوست  که  و کسانی  نغمه اصلی خواهد کرد  اولین  به سرودن  وادار  مرا  خدا 
سررشته هوش و حواس را از دست خواهند داد و مرا در همه کس خواهند یافت.

زمانی که من ختم سكوت نمایم، بزرگ ترین معجزه همه ایام در جهان هویدا خواهد شد. قابل و الیق 
به دست آوردن عنایات خدایی شوید و از هم اکنون مهیای به دست آوردن آن عنایت گردید.

 غالم دوستداران حقیقی خود می باشم.
ً
 من حقیقتا

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 36

گرچه من ساکت به نظر می آیم، من توسط همه ی شما حرف می زنم، من تمام ایام خاموش و ساکتم 
این سكوت  به زودی من  که  فرارسیده است  آن  ولی وقت  پیوسته حرف می زنم،  به طور  و درعین حال 

ظاهری خود را شكسته و پس ازآن کسانی که مرا دوست دارند، ذات حقیقی مرا خواهند دید.
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مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 36

من به یاد رهانی می افتم که اولین نغمه ازلی را در عمرهای پیش سروده است و آن نغمه، این کائنات 
با آفریده های عجیب آن را به وجود آورد.

خدا به زودی مرا وادار به شكستن سكوت نموده و آن اولین ترانه حقیقی دوباره سروده خواهد شد و بر 
اثر آن جهانیان درك خواهند کرد که فقط خدا حقیقی است و هر یك از ما جاویدان با خدا یكی هستیم.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 36

چون می گویم ظهورم بستگی به ختم سكوتم دارد، مردم نباید منتظر سخنان طویلی از من باشند. من 
فقط گوینده کلمه ی کلمات بوده و این کلمه به کسانی که آمادگی دارند، حالت و مرتبه انا الحق عطا 

خواهد کرد.

مأموریت دنیوی من ذکر این کلمه حقیقت است که در قلب جهانیان نفوذ و به مرکز خود بازگشت 
خواهد نمود. کلمه ی کلمات یك حقیقت ساده و آشكار و غیرقابل انكار برای ما خواهد آورد.

لحظه تكمیل این کلمه، زندگی خدایی به جهانیان نشان داده خواهد شد. این ختم سكوت راهی به 
عالم ازلی و جاویدان خواهد گشود و برای انسان مأیوس، از نو بشارت و امید خواهد آورد.

کلمه ای که من خواهم گفت، کلمه خدایی است نه فیلسوفانه، این کلمه یكسره در قلب افراد بشر 
جای خواهد گرفت.

پایان خواهد رسید، محبتی بی آالیش  به  با طلوع شناسایی و درك وحدت وجود، نفرت و حقارت 
نسبت به یكدیگر شروع و به حقوق همنوع پی برده و افراد بشر، برادروار با عزت و شرافت بر اساس درك 

وحدانیت خدا متفق و متحد خواهند شد.

وقتی من به سكوتم خاتمه دهم، تمام بیاناتم فقط یك کلمه خدایی است ولی آن کلمه ی کلمات یا 
ظهور حقیقت است. این کلمه را باید توسط جان شنید، نه فقط توسط دل، این کلمه در اعماق جان شما 

وارد و به شما بیداری تازه ای دست خواهد داد.

محبت و نظر عنایتم به شما

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 38

اگر شما از من سؤال می کردید که چه وقت سكوتم را خواهم شكست، من به شما پاسخ می دادم، 
زمانی که احساس کنم مایل به گفتن تنها کلمه حقیقی که در آغاز بدون آغاز گفته شده است هستم، 

آن وقت ختم سكوت خواهم کرد، زیرا فقط آن کلمه الیق است بر زبآنجاری گردد.

زمان شكستن سكوت ظاهری من و گفتن آن کلمه بسیار نزدیك است. کلمه ی کلمات من به دل های 
تمام افراد بشر اثر خواهد کرد و این اثر خدایی، احساس یكتایی و وحدت را به انسان تزریق و ظاهر 
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خواهد ساخت. این احساس، میل به تفرقه را ریشه کن نموده و بر همه دل ها حكم فرما می گردد، نفرت 
و حرص و حسد که مولد همه رنج ها است، از دل ها دور و جای خود را به خوشی و مسرت پایدار 

خواهد سپرد.

مجله ی بیدار کننده، سال پنجم -  شماره 4، ص 39

در زمان های خیلی قدیم، یك معجزه بسیار بزرگی انجام دادم که درنتیجه آن تمام این عالم مجاز از 
من خلق شد، من حاال در این زمآن یع چنین معجزه دیگری در موقع ختم سكوت خود، ظاهر خواهم 
ساخت. این اولین و آخرین معجزه من خواهد بود. در این نوبت )آمدن من در جسم بشر( از من توقع 

معجزه بیشتری نداشته باشید.

دارد به سرعت زمان آن می رسد که موجی از اقیانوس فیض و عنایت برخیزد، پس ازآن، عمل عادی 
جریان آب های نهر به اقیانوس معكوس شده و آب ها از اقیانوس به رودخانه و جوی ها جریان خواهند 

یافت. آماده پذیرش فیض و عنایت سرشار اقیانوس رحمت شوید.

مجله ی بیدار کننده، سال ششم -  شماره 1، ص 21 و 22

 بی مورد است، وقتی که من سكوت خود را بشكنم، تمام 
ً
من عیسی مسیح هستم. سؤال و جواب مطلقا

گاه خواهند شد. دنیا از این حقیقت آ

مجله ی بیدار کننده، سال ششم -  شماره 3، ص 32

من تنها به جهت ازدحام جمعیت در اینجا نمی باشم، بلكه به خاطر افرادی هستم که در میان جمعیت 
پراکنده و پخش شده اند و ساکت و آرام برای من مشغول کار بوده و مرا دوست دارند.

پریشان و ناراحت نباشید، مرا بیش و بیشتر دوست بدارید، اگر در هر نوع مشكالتی که گرفتارید و با 
هرگونه مشقت و رنجی که روبرو هستید، دامن مرا گرفته و نگهدارید، شما در کار من سهیم و شریك 
خواهید بود و سعادت نصیب شما خواهد شد. زمانی که خود را آشكار می سازم دور نیست و شما مرا 

آن طوری که هستم خواهید دید.

محبت من به هر یك از شما.

مجله ی بیدار کننده، سال ششم -  شماره 4، ص 1 و 2

با واژه خدایی می شكنم، آن کلمه، بدون گفتگو مقر هستی و وجود خدا  هنگامی که من سكوتم را 
در دل انسان شده و افراد بشر را وادار خواهد کرد بدانند نه فقط ذات خدا برقرار و موجود است، بلكه 
خواهند دانست که تنها او به طور جاوید و نامحدود وجود دارد، پس ازآن مرحله تعظیم و تنویر پیش 
می آید. من سكوت خویش را در هرماه، هرروز، هرلحظه ای خواهم شكست و آن کلمه را ادا خواهم 
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نمود.

نوع کار مرا می توان با توده ای آشغال که از غفلت های انسان در این عالم مجاز جمع شده، مقایسه 
نموده برابر دانست. این توده بزرگ زباله، بشر را در سراب مجازی، مقید و پابند نموده و مانع از شناسایی 
حقیقت اصلی او می گردد. نتیجه حاصله از کبریت زدن و مشتعل ساختن این توده آشغال به دست من 

است.

پیشامد مرحله تحقیر و توهین من به منزله دود است که در وهله ی اول به چشمانتان نشسته و شما 
را نابینا ساخته و باعث اغتشاش می شود چون حلقه های دود می خواهد شما را در آغوش خود کشد. 
بگذارید حقیقت بر شما آشكار گردد و مهراسید و نگران نشوید، زیرا آتشی که پس ازاین مرحله پیدا 
آتش یك حقیقت  این  را دور خواهد کرد، روشنایی  اغتشاش  و  تردید  و  تمام دودهای شك  می شود، 
جاودان را نمایان نموده و تمام چیزهای غیرحقیقی در شعله های این آتش سوخته و نابود می گردند، این 
است مرحله تعظیم و تجلیل و اعزاز من در دل بشر. محبت همیشگی و جاویدان من به هر یك از شما.

مجله ی بیدار کننده، سال هفتم -  شماره 3، ص 2 و 3

برای شنیدن کلمه ی کلمات من، همه صداها را در سكوت من غرق گردانید.

سكوت من باید شكسته شود، راه فراری برای آن وجود ندارد، من از دنیا رحلت نكرده، جسم خود را 
 این کلمه را به جهانیان رسانده باشم.

ً
از دست نخواهم داد مگر اینكه قبال

من به میل خویش سكوتم را نخواهم شكست، اغتشاشات دنیوی مرا وادار به آن خواهد نمود. زمانی 
که جنگ و خونریزی و عداوت به همه نقاط دنیا سرایت کند و به منتهای درجه خود برسد، در همان 
لحظه من وادار به ذکر آن کلمه خواهم شد. افراد بشر با سرعت زیاد تمام قوای خود را جمع می کنند 
 بی خبرانه و ناگهانی پیش خواهد آمد. در 

ً
تا آن لحظه منتظره را ناگهانی به وجود آورند، آن لحظه کامال

هرروزی، هر ساعتی، هر آنی، آن لحظه خواهد آمد. این لحظه چندان دور نیست.

چون من قطب عالم هستم، بنابراین تمام فشار زیروزبر شدن دنیا بر من وارد خواهد شد و من باید 
تحمل کنم و درنتیجه فشار رنج و تحمل من به اندازه ای زیاد و بی حساب خواهد بود که آن کلمه از 

سكوت به بیرون جهش نموده و پرتاب خواهد شد.

 تسلیم رضای من باشید و در هیچ وضع و حالتی و در هر پیشامدی مگذارید دامن من از دستتان 
ً
کامال

رها گردد. من از خلوت خود بیرون نمی آیم مگر اینكه سكوت خود را بشكنم و آن لحظه ایزدی که آن 
کلمه را به دنیا عطا کنم، چندان دور نمی باشد.

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 1، ص 2 و 3 و 4

کردم،  باخبر  در حرکت می باشند،  باالی سرم  در  که  ابرهای سیاهی  از وجود  را  من هم اکنون شما 
واضح و آشكار دارم آن را می بینم. راجع به این ابرها سال ها است به عناوین مختلف به شما اطالع 
داده ام. حقیقت این است که هر وقت به این عالم می آیم، فقط شكل و ظاهر چیزها عوض می شوند و 
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برای همین است که این چیزها را بارها برای شما به راه های مختلف می گویم.

 نتوانست راجع به صلیب شدنم چیزی 
ً
گهی زیادی دادم باوجوداین هیچ کس قبال در عهد عیسی، من آ

دریافته و مطلب را درك کند.

 من بایستی تمام شدت آن را تحمل کنم و سختی اش را 
ً
انفجار ابر سیاه خیلی نزدیك است و اجبارا

 مانند انفجار دوزخ است بر من در 
ً
بر خود هموار سازم. شما نمی توانید قیاس کنید که آن چیست. عینا

این عالم. حتی وقتی که این ابر منفجر می گردد، مصمم به گرفتن دامنم شده و آن را محكم نگهدارید. 
به این طریق شما سهیم و شریك کار من می شوید. به سالح های ویرانگر که علوم دنیوی به وجود آورده 
بنگرید. یك دولت ملت دیگر را مورد سرزنش قرار می دهد که چرا برای جنگ مجهزتر است... نابودی 
نتیجه  عالم،  پیشامدهای  و  وقایع  فرارسد.  ناگهانی  به طور  و  خبر  بدون  هرلحظه  است  ممكن  جهان 

انعكاس عمل باطنی من است. در زمان حدوث طوفان نوح، جهان مبدل به دوزخ شد.

هم اکنون سیاستمداران جهان به طورقطع اظهار نظر می کنند که هرگاه جنگ جهانی شروع شود، کلیه 
 نظریه مرا تائید می کنند ولی تمام دنیا نمی تواند نابود شود، زیرا 

ً
جهان نابود می گردد. آن ها دارند عینا

آمدن من پس از 700 سال در این جهان حتمی است.

مهربابا به درد جسمانی خود که درنتیجه تصادف به وجود آمده، اشاره کرده فرمودند این درد در مقابل 
آنچه در موقع انفجار ابر سیاه باید تحمل کنم، هیچ است.

 در نظر گرفته و پیش بینی کرده ام کار می کنم و این کار قوای بسیاری رها 
ً
من برای چیزهایی که سابقا

می سازد که موجب دوباره آمدن من به عالم می گردد.

خود  ذات  شناسایی  و  بیداری  شده اند،  گرفتار  تاریكی  در  که  انسان هایی  به  قوه  این  برخورد  نتیجه 
است. به طور خاص، هنگامی که این قوه با عمل یا قوای مخالف روبرو می شود، باالخره بر آن ها پیروز 

می گردد چون دارای مالحت مخصوص خود می باشد.

در حال حاضر باوجود روبرو بودن من با ابر سیاه، باز پیوسته کار خودم را انجام می دهم. همان طور 
نا سالمتی(، من دارای بدنی  از  نیستم )صرف نظر  قادر  انجام کارهای بدنی بدون کمك  به  اکنون  که 
 نیز ناتوان و بدون چاره گردم، بدون اینكه 

ً
سالم می باشم، ممكن است در وقت تهدید و خطر، من روحا

من ذره ای گیج شده یا بترسم. ممكن است شما آن وقت نتوانید دامن مرا گرفته و محكم نگهدارید، زیرا 
بینهایت رحیم و   شما را حق به جانب نشان می دهد که آن را از دست بدهید. من 

ً
اوضاع زمان ظاهرا

مهربانم، بنابراین بارها تكرار می کنم که شما گفتارم را به خاطر سپرده و به دامنم بچسبید و آن را محكم 
نگهدارید.

 اگر زلزله مهیب و ناگهانی پیش آید، هر کس می کوشد جان خود را نجات داده فرار کند، در آن 
ً
مثال

لحظه ثروت و فامیل خود را فراموش می کند، بعدها او به خاطر می آورد که چه کرده است.

نام گذاری  را  آن  یا آن طوری که من  قانون است  این  افتاد،  اتفاق خواهد  آنچه واقع شدنی است،  هر 
می کنم »قانون باید«، قانونی که این عالم مجاز از آن سرسبز و شاداب است. مثل این است که یك فیلم 
کامِل سرای مجاز، از آغاز تا انتها، دارد بدون وقفه بر پرده نشان داده می شود، اگر مقدر شده که دامنم 
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از دستتان رها شود، خواهد شد ولی کار من خبردار کردن شما است و کار شما باخبر و هوشیار بودن 
است.

در عالم مجاز در هرلحظه ای ممكن است مرگ شما فرارسد. زندگی بی ثبات عالم مجاز را ضمانت و 
تعهدی نیست، زیرا هیچ کس به طورقطع نمی داند که لحظه بعد چه پیش خواهد آمد.

و  بی دوام  به اندازه ای  کارهایش  تمام  و  دنیا  الی خدا.  است  بی ثبات  و  عالم، مجاز  این  در  همه چیز 
فناپذیرند که حتی گفتن اینكه آن ها بی دوام اند هم بی معنی و غیرضروری است.

نكته ای که مایلم به شما خاطرنشان سازم، این است که طاعت و فرمان برداری از من هرگز دیر نشده 
است و شما باید تا آخرین نفس فرمان بردار من باشید.

شما بایستی بدون ترس و بی باك از هر نوع حادثه ای و با شهامت از من اطاعت کنید و باالترین وظیفه 
شما فرمان برداری از من است، در این وقت که من روبروی ابر سیاه ایستاده ام.

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 2، ص 6

 پیش بینی شده و آن قوای زیادی را 
ً
کاری که من بایستی به انجام رسانم، کلیه چیزهایی است که سابقا

رها می سازد که آمدن مجدد مرا در این جهان قطعی و حتمی می گرداند.

نامتناهی و تغییرناپذیر توسط وسایل محدود و تغییرپذیر کار می کند، وسایل و نوع  وقتی که خدای 
کارش الزم است متفاوت و نامحدود باشد. قوایی که برای مخالفت با کارش به وجود آمده اند، بسیار 
نیرومند و شدید می باشند ولی این خود از سوی دیگر باعث تقویت کار و سرعت نفوذ آن می گردد. 

باوجود روبرو بودن با ابر سیاه، من پیوسته کارم را انجام می دهم.

کوشش مكنید که طرز کار مرا بفهمید و دریابید. سؤال نكنید، فقط مرا اطاعت نموده و فرمان بردار 
باشید. شما با فرمان برداری بی چون وچرا، توأم با شادمانی و رضایت صد درصد و عمل به دستوراتم و 

پایبند بودن به تصمیماتم، مرا در کارم یاری نموده اید.

راجع به نقص ظاهر غم مخورید و اندیشه به خود راه ندهید. من می دانم چه کار باید انجام داد، این 
مربوط به شما است که آنچه می گویم، همان را مورد عمل قرار دهید و در مورد هیچ چیز دیگر نگران 

نباشید.

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 2، ص 6

من به این جسم محدود نیستم، من آن را به منزله لباس به کار می برم تا خودم را به شما ظاهر نمایم و 
با شما رابطه لفظی که برای فهم و درك شما آسان باشد داشته باشم. هرگاه زبان شعور و ادراك خودم را 

به کار می بردم، شما قادر نبودید که دریابید درباره چه با شما حرف )با اشاره( می زنم.

مرا  فقط  نمی باشد.  پذیر هم  و تخمین  نیست  دریافتنی  دریابید. کنه ذات من  مرا  نكنید که  کوشش 
دوست بدارید. من از حالت شعور و ادراك مسیح به طور دائم مسرور و برخوردارم. وقتی که حرف بزنم 
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ذات حقیقی خودم را ظاهر خواهم نمود، عالوه بر آن یك تكان سخت به همه عالم، تمام کسانی که 
به سوی من می آیند، به طرف اشعه ی خدا و حقیقت رهبری خواهم کرد.

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 2، ص 7

آن یع کلمه پرمعنا، کلمات بی شمار بی معنی را به وجود آورده است، وقتی که آن کلمه را ذکر کنم، 
تمام کلمات بامعنی خواهند شد.

 خواهم شكست وگرنه چرا سكوت اختیار کرده ام.
ً
البته من سكوت خودم را حتما

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 2، ص 8 و 9

شخصی از بابا سؤال کرد که چرا خودتان را ظاهر و عیان نمی فرماییدگ بابا فرمودند: ظهور نمودن 
برایم آسان است، خودم را مستور نگه داشتن کاری است مشكل. جای من در قلب همه افراد بشر است 

ولی در آنجا خفته ام. این عادت قدیمی من است.

دلتان  بزنید. درنتیجه من که در  و مرا صدا  بابا  بابا،  بابا،  بگویید:  بیدار کنید، مرتب  مرا  اینكه  برای 
خفته ام، چون مسرت و فراغتی در خوابیدن نمی یابم، حتی فرصت چرت زدن هم ندارم، با صدا زدن 
پی درپی شما و شنیدن آن، کم کم در دل شما بیدار می شوم. با یاد کردن مكرر نام من، اگر یع بار مرا در 
دلتان بیدار نمودید، شما هم بیدار شده و برای همیشه بیدار می مانید؛ بنابراین نام مرا مكرر یاد کنید تا 

من در قلبتان بیدار شوم و شما هم برای ابد بیدار گردید.

مجله ی بیدار کننده، سال سوم -  شماره 4، ص 14

اگر شما با گوش خود تنها یك ارتعاش آن نغمه ازلی را می شنیدید، هوش و ادراك جسمانی خودتان 
را از دست می دادید.

من آن نغمه حقیقی هستم. بهترین موسیقی که شما می شنوید و مسرور می گردید، چیزی جز انعكاس 
هفتم آن نغمه اصلی و حقیقی نیست. ولی هنگامی که من با شما و در سطح شما قرار گرفته ام، حتی با 

شنیدن این هفتمین انعكاس آواز ازلی، خوشحال و مسرور می گردم.

مجله ی بیدار کننده، سال هشتم -  شماره 3، ص 5 و 7

یوسف هارب گفت این هفتمین دور عظیم از یازدهمین عمر است )یك قسمت زمان را عمر گویند(. 
تغییر در نظام عظیم کائنات که برای اشخاص پیشرفته روحانی واضح است، از زمان ماهی شروع شده، 

منجر به زمان گیاهان آبی یعنی زمان خیلی قدیم می گردد.

عملیات بابا برای راهنمایی به زمان نو گیاهان آبی است. احساسات جدید برادری در جهان عملی 
 مقرون به حقیقت و با موفقیت تمام انجام خواهد گرفت، زیرا این شامل نظام جدید عالم 

ً
است کامال
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است و ملل جهان در اثر محبت متحد خواهند شد و تمام این ها وقتی صورت می گیرد که بابا در جهان 
در بین شما وجود دارد.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 9

هیچ کس به اندازه خودم مشتاق و نگران شكستن سكوتم نیست. به مجردی که سكوتم را شكستم، هر 
مشكلی حل خواهد شد و تمام چیزها انتظام خواهند یافت.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 19

شما از اینكه اوتار را در میان خود دارید، سعادتمند هستید. دوستدارانم سعادتمندترند که خدای در 
جسم بشر را در حضور خود و در عهد خود دارا می باشند. فقط یك نظر من می تواند هر آنچه الزم دارید 
را به شما عطا کند، می تواند چشم درون را بینا سازد. شما درحالی که همین جا نشسته اید، بدون تغییرات 
ظاهری، شما آن می گردید که در حقیقت می باشید، تفاوت این عمل بی انتها خواهد بود، آن وقت کی 

خواهد رسیدگ... سِر لحظه مقررشده صورت خواهد گرفت.

برای رسیدن آن لحظه شما باید صبر کنید. آن لحظه خیلی نزدیك است، برای آن شما باید از صمیم 
و  بزنم  را  خانه شما  در  هرگاه  داد.  خواهید  دست  از  را  لحظه  آن  وگرنه شما  بدارید  دوست  مرا  قلب 
را تشریح کنم،  برای چه من مطالب  لبریز شده.  ... بی حد حوصله ام  باشید، من می روم.  شما خفته 
درصورتی که شما قادر نباشید هیچ چیز را درك کنیدگ این را نمی توان فهمید و نمی شود درك کرد. من 
بتوانم سكوت خود را بشكنم، که باالخره  بینهایت حوصله ام سر رفته، من منتظر آن لحظه هستم که 

بتوانم با دل تماس بگیرم. مشتاقم آن کلمه بیرون آید...

ولی من دارای صبر بی اندازه ای می باشم. من می دانم که فقط آن کلمه می تواند همه مشكالت را آسان 
و هر دردی را دوا کند، زیرا آن کلمه مصدر تمام کلمات است. من به اندازه ای صبورم که هرروز همان 

حقیقت های قدیم را مكرر برای شما بیان می کنم.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 32

مایل بودم که تا 700 سال به حالت خواب آرام خویش در فراغت به سر برم، ولی عطا کردن یك کلمه 
به دنیا که بر اثر ختم سكوتم صورت می گیرد، از واجبات بوده و من باید این کار را انجام دهم. دل افراد 
بشر باید اثر ضربت کالم مرا حس کند. من جز این چاره ای ندارم، گرچه دلم می خواهد که تا 700 

سال به خواب روم.
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مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 34

من آمده ام به جهانیان یادآوری نموده و نظرشان را جلب کنم که ایشان مانند فرزندان یع پدر باید در 
جهان زندگی کنند تا نظر فیض من آن ها را به درك و دریافت این حقیقت وا دارد که همگی بدون تفاوت 
و یكسان خلق شده اند و این فیض، یكسان شامل حالشان گشته و آن ها را بیدار کند تا به این نكته پی 
برند که همه دسته بندی ها و زدوخوردها و نفرت ها، غیر از یك بازی که از غفلت خودشان سرچشمه 

گرفته، چیز دیگری نیست.

تا در  بیدار خواهم کرد  را  فرزندانم  با کلمه ی کلمات خود  و  را خواهم شكست  من سكوت خودم 
زندگی خود پی به ذات خدایی که بخش ناشدنی است ببرند و از هستی او باخبر گردند.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 34

گرد  اینجا  در  که  کسانی  به همه ی  می خواهم  امروز  داده ام،  شما  به  موعظه  و  پیام  من  است  سال ها 
آمده اید، یادآور شوم که گوش های ظاهری خود را ببندید و گوش های دلتان را بگشایید تا زمانی که آن 

کلمه را ذکر می کنم بشنوید.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 36

بابا به صوفیان فرمودند: تنها بخشش من آن یع کلمه است، به همین سبب دارم نقشه می کشم که سال 
آینده همه چیز را متوقف کنم. من در حال فراهم کردن رغبت برای ختم سكوت خود می باشم.

ختم سكوت آسان است ولی من باید رغبت آن را دارا گردم. شما نمی دانید من خودم تا چه اندازه 
مشتاق ذکر آن کلمه هستم. من دارم هر چیزی را مرتب و جابجا می کنم. از واجبات است که من کلیه 
کید کنم، وقتی که آن کلمه را گویا شوم، شما که مرا دوست  امور عالم را نظارت نمایم و در ضمن باید تأ
دارید، با دل خود آن کلمه را حس خواهید کرد. آن وقت بسیاری از چیزها برای شما واضح می گردد. 

خدا حقیقت است و حقیقت خدا است، بنابراین چرا راجع به آینده متفكر و پریشان می باشیدگ

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 36 و 37

من به همه جهانیان می گویم که فكور و پریشان مباشید، به زودی زمانی می رسد که آن کلمه را ذکر 
گاهی یافته و درنتیجه تغییرات و تحوالت زیادی در جهان رخ خواهد داد. نمایم، تمام دنیا از آن آ

بنابراین از   نمی دانید که تا چه اندازه نگرانی تان در آن روز بی اهمیت و بی جا خواهد بود، 
ً
ابدا شما 

همین امروز چرا نمی کوشید که اندوه به خود راه ندهید.

بكوشید تا هنگامی که آن کلمه به دنیا عطا گردد زنده بمانید. ممكن است آن قدر غم بیهوده بخورید که 
بمیرید و زمانی که آن کلمه را به زبان جاری کردم، وجود نداشته باشید که بشنوید.
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چرا دست از وجود خویش نمی شویید تا بتوانید پیش من آیید، تشویش های خودتان را فراموش نموده 
و }جمله شرطی است؛ و= تا{ مرا در اندرون خود بیابید. وقتی که آن کلمه را فاش می سازم، بگذارید 
با دل شما تماس بگیرد، درنتیجه آن چنان شادمانی به شما دست خواهد داد که خسارت میلیون ها دالر 
در برابر آن صفر و بی ارزش است. هیچ مبلغ هنگفتی نمی تواند آن تجربه خوش و مسرت بخش را به 

شما بدهد.

 من طالب محبت شما 
ً
 آن را خواهم گفت. ضمنا

ً
وقت مقرر باید برسد تا آن کلمه گفته شود و حتما

می باشم، می خواهم تا حد توانتان مرا دوست بدارید، همه این مسائل در وقت ذکر آن کلمه حل خواهد 
شد.

کلیه مشكالت جهان راه حلی به خود خواهند دید. به دوست داشتن من ادامه دهید و ثابت قدم باشید، 
چون تمام کسانی که مرا دوست دارند، ضربت آن کلمه را در دل های خود حس خواهند کرد.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 41

در این ایوان همه پیاله ها خالی از شراب اند، وقتی ساقی ربانی چشم خود را باز می کند، همان دم کلیه 
جام ها لبریز از عشق خواهند شد. امیدوارم زود آن وقت برسد که با کلمه ی کلمات، سكوتم را ختم و 

همه پیاله های شما سرشار از محبت گردد، سپس شما می توانید تا دلتان خواست بیاشامید.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 45 و 46

من باید میل شكستن سكوت خود را به دست بیاورم، من باید سكوت خود را شكسته و کلمه ام را 
به جهانیان واگذار نمایم، ولی هنوز خود را برای شكستن سكوت مهیا نكرده ام. حس می کنم... زمان 

درازی خواهد گذشت تا ختم سكوت نمایم.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 53

 در درون خود ختم سكوت خواهم کرد، سپس جسم خود را ترك خواهم نمود. تعظیم 
ً
من ابتدا باطنا

و تنویر و اعزاز من تا یك سال دوام خواهد داشت. من برای ختم سكوت خویش بی قرارم، لذا در تدارك 
به دست آوردن شوق و رغبت هستم.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 3، ص 10

 فكر می کردید که من روز معینی در یك سالن بزرگ در حضور جماعتی کثیر سكوتم را 
ً
آیا شما واقعا

می شكنمگ!

من بدون اطالع قبلی سكوت اختیار کرده ام و به همین طریق هم ختم سكوت خواهم کرد. ولی زمانی 
گاه شده و مرا خواهند شناخت که من کیستم. که من حرف بزنم، کلیه افراد بشر آ
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مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 3، ص 35

مرا  حاال  که  کسانی  کیستم.  من  که  می گردند  گاه  آ همه  نمایم،  سكوت  ختم  یع دفعه  همین که 
می شناسند، سعادتمند هستند. گرچه من برای همه افراد بشر به دنیا آمده و متولد شده ام، سعادتمند 

کسانی می باشند که هنگامی که من روی زمین موجودم، مرا دوست دارند.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 12

شادمان باشید و پریشان مباشید، تنها حقیقت این عالم من هستم. به محض اینكه سكوتم را خاتمه 
دهم، توده های انبوه خلق نزد من خواهند آمد. جماعت زیاد تازه وارد، مجال دیدار به شما نخواهند داد.

هم اکنون در پونه روزنه کوچكی از دل خود را گشوده ام و امواج محبت به خارج پخش کرده ام، ولی 
 در دل خودم را باز نموده و 

ً
به زودی این روزنه را دوباره می بندم. هنگامی که ختم سكوت نمایم، کامال

گشوده نگه خواهم داشت.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 15 و 16

خدا بارها جسم انسان اختیار می کند )در جسم انسان می آید( تا برای خلقت خویش رنج ببرد. من 
همان یكتای بی همتای قدیمی هستم. من هم مثل شما دارای بدن و عقل می باشم، بنابراین احساس 
گرسنگی و تشنگی و غیره می نمایم، اما من جسم کل و ضمیر کل را نیز دارا می باشم، بنابراین در مقابل 

مشقت همیشگی من، رنج انفرادی شما هیچ است.

من دارای دانش بیكران هستم، پس برای دانستن الزم نیست عقل خود را به کار برم ـ دانای مطلق منم. 
من علم نامتناهی خود را به کار می برم.

باوجودی که من دارای مسرت نامحدود و قدرت بی اندازه می باشم، من آن ها را به کار نمی برم. اگر 
مسرتی که در اختیار دارم را به کار می بردم، چگونه مشقت من می توانست رنج باشد و برای افراد بشر 

چه فایده ای می توانست داشته باشد.

چگونه  می دادم،  قرار  استفاده  مورد  را  آن  اگر  زیرا  نمی برم،  کار  به  نیز  را  خویش  بی حد  قوای  من 
زیرا درحالی که قدرت  به سر می برم،  بیچارگی بی حدی  بمانم. من در حالت  بدون چاره  می توانستم 
نامحدودی در اختیار دارم، آن را به کار نمی برم. فقط وقتی که سكوت خود را بشكنم، آن را به کار خواهم 

برد تا بیداری روحانی همگانی در جهان برقرار شود.

با ترك این بدن تا 700 سال مسرت خودم را به کار خواهم برد که منجر می گردد به ظهور ثانوی من 
در عالم.
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مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 16

من از لحاظ جسمی و روحی درد و ناراحتی را تحمل می کنم، رنج های جسمانی مرا می توان دید. درد 
و عذاب روحی من به واسطه عوامل ضد خدا که در این زمان به نهایت درجه رسیده اند و همچنین تزویر 
 کسانی که خود را به صورت مرشد و روحانی جلوه می دهند و خودشان را به 

ً
و فریب عالم گیر، خصوصا

 آن گونه نیستند، بسیار دشوار و رنج دهنده است.
ً
سایرین آن طور نشان می دهند ولی حقیقتا

من ازنقطه نظر روحانیت رنج می برم، زیرا خودم را آزاد و بی قیدوبند می بینم ولی در نهاد شما به علت 
غفلت و نادانی تان خودم را مقید و پابند می یابم، از این لحاظ من بینهایت رنج می برم.

نبوده  آن مناسب  را فاش نساخته ام، زیرا زمان  این رازها  اوتاری سابق، من  از دوره های  در هیچ یك 
است. در این زمان، دانش و سیاست به منتها درجه پیشرفت نموده و عناصر ضد خدا هم دارند به غایت 

خودنمایی می کنند، بنابراین روحانیت چرا نباید به درجه کمال برسد.

 سعادتمند کسی است که دامن مرا محكم بگیرد.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 22 و 23

همه  است.  جاری  همیشه  و  یكنواخت  آن  ندارد.  نیاز  تعادلی  هیچ  به  الهی  موزیك  نغمه  یا  "ناد" 
موسیقی های این عالم، هفتمین سایه آن نغمه اصلی است.

رو نانك، راهنمای روحانی سیك ها فرموده است: »معشوق حقیقی به ندرت به عاشق، جام شراب 
ُ
گ

حقیقی می دهد تا بیاشامد، هرگاه او این جام را به کسی بدهد، بی درنگ قطره دریا می گردد.«

 این کار را خواهم کرد.
ً
بابا فرمودند: زمان آن رسیده است که سكوت خودم را ختم کنم و حتما

دنیا به طرف حقیقت هل داده خواهد شد، ولی دل های محبآنكه محرمان و صدیقان من اند را خواهد 
گشود. این موهبتی است که نه درگذشته آمده و نه در آینده تكرار می گردد. امروزه عناصر ضد خدا به 
مرکز  به  امروزه  بوده،  روحانیت جهانی  مرکز  زمانی  که  تبت  است. شهر  منتهای درجه صعود رسیده 

لشكر و ارتش مبدل شده است.

صنعت  و  علم  اخیر،  سال  ده  در  می شوند.  دیده  بی شمار  دوره  این  در  مصنوعی  و  جعلی  اولیای 
تا این حد ترقی نكرده بود. چون تمام این عوامل  این  از  به اندازه ای پیشرفت نموده که هیچ وقت قبل 
به نهایت رسیده اند، روحانیت نیز به اعلی ترین درجه خود خواهد رسید تا اینكه نه فقط با این عناصر، 

تعادل برقرار کند بلكه بر آن ها حكم فرما گردد.

وقت شكستن سكوت من بسیار نزدیك است، بنابراین دامن مرا محكم بگیرید. من سكوت خودم را 
خواهم شكست.
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مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 30

خودی دو نوع است:

 یكی خودی معمولی است و دیگری خودی ربانی.

من خدا هستم ـ کسی که به وصال خدا می رسد و معرفت خداوندی را حاصل می کند، می گوید من 
خدا هستم. خواه مردم باور کنند یا نكنند، او باید ادعای حقانیت خود را بنماید. اگر مردم به شما بگویند 
شما زن هستید، شما مجبورید به شدت ادعا نمایید که مرد هستید. به همین طریق کسی که به وصال 

خدا رسیده مجبور است دعوی خدایی کند.

گاه می گردند  گاه می گردند که من خدا هستم. همه کس آ وقتی که من سكوت خودم را ختم کنم، مردم آ
که من کیستم. سعادتمند کسانی هستند که قبل از ختم سكوتم مرا بشناسند.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 30 و 31

زمانی که او سكوت خودش را ختم می کند، انقالب عظیمی در جهان واقع می گردد.

بابا فرمودند: بدن خود را یك سال پس از ختم سكوتشان رها خواهند نمود.

بابا فرمودند: ایشان یع کارفرمای سخت می باشند، بنابراین ما باید دلیرانه پیشامدها را تحمل نماییم.

بابا فرمودند: سال های زیادی گذشت ولی سال های آینده بسیار مهم ترند.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 1، ص 19

سكوت من و ختم سكوت من در وقت مقررشده، کسانی را که درباره همه چیز به جز خدا حرف می زنند، 
خاموش می سازد. گرچه من برای همه افراد بشر جسم انسان به خود اختیار می نمایم، سعادتمند کسانی 

هستند که هنگامی که هنوز در این جهان هستم مرا دوست دارند.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 1، ص 20

به دوستداران شرقی و غربی خود گفته ام که آن ها باید دامن مرا محكم بگیرند، زیرا به زودی زمانی 
فرامی رسد که صدای ضربت کلمه ی کلمات من در دل های دوستدارانم شنیده شود. من به زودی ختم 

سكوت خواهم کرد. وقت آن فرارسیده است.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 1، ص 21

زمان شكستن سكوتم خیلی نزدیك است. در همین اثنا است که احتمال قوی دارد دامنم از دستتان 
رها گردد. دنیای مجاز می کوشد که دست شما را از دامنم دور گرداند. همه چیز منم، از اعلی ترین اعلی 
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تا پست ترین پست.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 1، ص 23

در دنیای امروزه، درد و مصیبت و فضای تیره افسردگی همه جا را احاطه کرده است. در ماه های آینده 
بازهم بدتر خواهد شد، هرکسی مأیوس می گردد. افسردگی محیط رو به ازدیاد خواهد گذاشت.

وقت  در  و  کند  تحمل  حاملگی خودش  دراثنای  درد  رقم  همه  باید  حامله  زن  یك  که  همان طوری 
زایمان، اشد درجه درد فرامی رسد، به همین منوال زمانی که من ختم سكوت می کنم، رنج و ناراحتی 
زیادی برای من پیش خواهد آمد و به منتهای حد خود خواهد رسید. ولی همین که بچه زائیده شد، مادر 

و بچه هر دو احساس راحتی خواهند کرد.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 1، ص 26

من از اعلی ترین درجه حالت خود، به نظارت چنین مسائل کوچكی کشیده شده ام. )مسئله خصوصی 
یكی از دوستداران بابا که به او مراجعه کرده است(.

آن را حفاظت  و  این صفر شده  باید متوجه  باوجوداین من  دنیا یك صفر است،  تمام  فرمودند:  بابا 
نمایم. تمام بدبختی های عالم که شما در حال تجربه آن هستید، با ختم سكوتم بی اهمیت خواهند بود، 

حتی هم اکنون نیز این رنج ها بی اهمیت هستند ولی شما آن را احساس نمی کنید.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 2، ص 1

شخصی سؤال کرد: چرا مهربابا سكوت اختیاری خود را ختم نمی کنند و در میان جماعت سخن 
نمی گویندگ

تغییر مهمی در نظر گرفت، وگرنه چگونه  برای هر  باید دقت کامل و وقت کافی  بابا جواب دادند: 
ممكن است که بدون انقالب کامل در تاریخ عالم، در وجدان و قلوب افراد بشر تغییرات کلی ایجاد 

گرددگ

زمان موعظه من میان افراد بشر فرامی رسد، ولی این وقت پس ازآن خواهد بود که دنیا فروتن شده و با 
یك قتل و کشتاری که بزرگ تر از آن دنیا به خود ندیده، روبرو شده و با صفا و پاك شود.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 2، ص 40

دنیای درهم وبرهم کنونی، آغاز روحانیت جهان است.

 پرده ای بر بینایی او خواهد 
ً
شرح و مثال: اگر چشم شخصی آب مروارید بیاورد، مرض چشم تدریجا

کشید و درنتیجه او قادر نیست واضح ببیند. تنها راه عالج آن است که آن پرده )عدسی( را از چشم خارج 
از جراحان متخصص عمل نماییم. ولی جراح  این کار الزم است چشم را توسط یكی  نماییم. برای 
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هنگامی چشم معیوب را عمل می کند که مطمئن باشد دانه چشم رسیده و قابل عمل است، وگرنه او 
صبر می کند تا دانه چشم برسد.

بدین منوال حالت درهم وبرهم جهان نتیجه مادیات است که در بشر حرص و منافع شخصی تولید 
کرده که خوِد همین موجب پیدایش پرده شده و مانع از دیدار روحانیت و پیشرفت بشر به سوی حقیقت 
گردیده است. حاال به حدی این دانه چشم رشد نموده و به اندازه ای زیاده رس شده که دارد در سراسر 
عالم تولید خرابی و خسارت می کند، این به طور واضح نشان می دهد که دانه چشم به خوبی رسیده و 

آماده عمل است.

عمل جراحی بر مرض غفلت، حرص و شهوت شروع خواهد شد و همه آن ها را ریشه کن خواهد نمود 
و بینش روحانی عالم دوباره بر خواهد گشت.

پزشك جراح متخصص، یعنی مرشد کامل آماده عمل است، فقط منتظر رسیدن دانه چشم آب آورده 
می باشد.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 3، ص 20 الي 22

از ... وقتی که من ختم سكوت می کنم، جهانیان به سوی من خواهند آمد، زیرا بعدازآن ایشان  پس 
خواهند دانست که من کیستم، ولی به سوی من آمدن پس از ختم سكوتم لذتی ندارد، چه متبرک اند 

کسانی که حاال به طرف من آیند.

بابا خاموشانه در حق افراد زحمت کش و ناراحت، دعای خیر می فرمایند و همه را غریق برکات خود 
می کنند.

نظر مرحمتم بر کسانی که مهربابا را خدا در جسم انسان شناخته و درك نموده اند.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 3، ص 22

تجدید حیات روحانی که درباره آن شما سؤال می کنید، چندان دور نیست.

من درصددم در آینده نزدیكی آن را فراهم نمایم و برای این کار از قوای بسیار زیادی که غلط مورد 
استفاده قرار گرفته، استفاده خواهم کرد.

چنین فشاری که روحانیت به وجود آورده، به طوری که من در نظر گرفته و در حال دیدن آن هستم، هر 
700 یا 800 سال یع بار در عالم صورت خواهد گرفت و آن در آغاز یا پایان هر دور صورت می گیرد 
و این فقط کار کسی است که کامل بوده و به درجه و حالت شعور حضرت مسیح رسیده باشد. چنین 
کسی قادر است به طور جامع و عالم گیر کار کند و توجه خلق را به خود جلب نماید. کار من همه چیز 

را در آغوش خواهد گرفت، در همه حاالت زندگی اثربخش بوده و آن را کنترل خواهد کرد.

و  اقتصادی  مانند مسئله سیاسی،  مسائلی  داد،  روحانیت خواهم  به طرف  و محكمی  تكان عمومی 
تمرکز  قوه  که  گرد یك شخص  به  اجتماعی  گروه های  و  مذاهب  تمام  و  جنسی خودبه خود حل شده 
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به آن ها می رساند، گردآمده و دور می زنند. بدون این قوه، تمام نهضت ها و گروه ها باطل و بی نتیجه 
می گردند.

به طرف می رسانند.  و  تزریق  را  روحانیت  نفوذ خود،  و  اثر  و  تماس شخصی  توسط  کامل  مرشدان 
زمانی که من انقالب عظیم روحانی در جهان به وجود می آورم، بهره عظیمی به ملل عالم می رسد و 

این فیض منوط به مقدار قوه و انرژی هر ملتی خواهد بود.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 3، ص 23 الي 25

همان طوری که حضرت عیسی مسیح به دنیا آمد تا روحانیت را به مردمان آن عصر که غرق مادیات 
بودند عطا کند، من نیز آمده ام تا به بشر این عصر تكان و پیشرفت روحانی بدهم. برای چنین عمل 

خدایی همیشه زمانی مقرر است.

زمانی که وقت مناسب فرابرسد، ذات حقیقی خویش را به تمام جهان آشكار می سازم. هنگامی که در 
عالم ظهور می کنم، هیچ یك از مذاهب موجود عالم را باطل نخواهم کرد و یك مذهب به خصوص را 
پشتیبانی و تقویت نخواهم کرد. در نظر دارم به خاطر افراد بشر، اختالفات فرقه ای و حزبی را دور سازم 

تا اینكه حقیقت های واجب را قبول کنند.

به خاطر داشته باشید که هر پیغمبری پیش از ظهورش، نخست زمان و اوضاع وقت و افكار مردم را 
در نظر می گیرد، بنابراین او مسائل و اصولی را تلقین می کند که طبق آن شرایط بهترین باشد و به خوبی 

درك گردد.

به زودی زمانی می رسد که یك اعتقاد روحانی عمومی به بشر داده شود و این به همه اقوام و ممالك 
فیض و سعادت خواهد داد؛ به عبارت دیگر، دارد برای من راه باز می شود که بتوانم پیام عالم گیری به 

تمام خلق جهان برسانم.

من فقط زمانی سكوتم را می شكنم و به جهانیان پیام خواهم داد که در تمام دنیا بی نظمی و فتنه و 
 ضروری و الزم است.

ً
اضطراب متداول و حكم فرما باشد؛ زیرا وجود من در آن وقت کامال

زیروزبر  و  شده  کوفته  هم  به  دارد  آتش فشان ها  فوران  و  سیالب ها  زلزله ها،  به واسطه  دنیا  که  زمانی 
می گردد، هنگامی که شرق و غرب در آتش جنگ می سوزد، در چنین موقعی من سكوتم را می شكنم. 
حقیقتش این است که تمام دنیا باید به رنج و زحمت مبتال گردد، زیرا تمام جهان باید نجات حاصل 

نماید.

 آرام 
ً
مطمئن باشید من کار روحانی خودم را ناقص و ناتمام نخواهم گذاشت. پس ازآن یع عصِر کامال

و یع زمان آسودگی بی سابقه ای به دنیا روی خواهد آورد که بادوام و طوالنی است.

ازآن پس مسئله خلع سالح فقط محدود به گفتگو و مباحثه نخواهد بود، بلكه صورت و معنی واقعی 
به خود می گیرد، زدوخوردهای رنگی و نژادی همه معدوم می گردد، حقارت ها و تنفرات فرقه ای بین 
جهان  ملل  و  کرد  خواهم  سفر  جهان  سراسر  به  من  یافت.  خواهد  پایان  به کلی  مذهبی  سازمان های 
آرزومند دیدار من خواهند بود. پیام روحانی من به همه ممالك و شهرها و دهات خواهد رسید. برادری 



گفتن یع کلمه یعنی چهگ 24 

ن �
ا �س�ت�

� �م�هر  
ه ��و ���گر

واقعی بین افراد بشر، امنیت مابین خلق و دلسوزی برای افراد فقیر به وجود خواهد آمد و عشق خدا را 
در دل ها افزون خواهم کرد.

کلمه من قادر است حقیقت های روحانی قدیمی را منعكس نموده و از نو در آن ها جان تازه بدمد،  ولی 
این قوای روحانی من است که قوای جدیدی در حیات عالم تولید خواهد کرد.

همین که یع بار خود را به طور مسیحا آشكار کنم و در جهان میان خلق ظهور نمایم، هیچ چیز نمی تواند 
مانع راه من شود و از قوای من جلوگیری نماید.

مجله ی بیدار کننده، سال دهم -  شماره 4، ص 14

اکنون مهم ترین زمان برای اینكه مردم جهان مرا بشناسند و بدانند که کیستم، می باشد و قدر و قیمت 
شناسایی من بیشتر است تا شناسایی من پس از ظهورم در عالم به صورت قطب زمان.

 هستم ببینید، پس ازآن هر چیزی در نظر شما مجاز و غیرحقیقی 
ً
هرگاه شما مرا آن طوری که حقیقتا

جلوه خواهد نمود.

بعد از وصال )طبقه هفتم( نزول به طبقه و سطح انسان بسیار دشوار است، مرحله قطب، اعلی ترین 
مراحل می باشد. اگر شما یع دفعه به آن منزل برسید، در مدت کمتر از یك ثانیه از حال و آینده و گذشته 

باخبر خواهید شد.

دیویاواني سال 2 -  شماره 3، ص 1، مي 1965

قصد ریزش کلمات برای شما ندارم تا خاطر شما را مشغول و مشق حرافی بدهم. می خواهم وجدانتان 
بخواهد تا دل های شما در محبت من بیدار گردد.

آنچه به شما عطا می کنم توسط کلمات و واژه نیست. در تسلیم کامل شما، محبت من که همیشه 
بی صدا و خاموش است، می تواند به شما برسد و دوان دوان به سوی شما آید و همیشه در شما تازه بماند 

تا آن را با کسان دیگر هم که در جستجوی من هستند قسمت کنید.

زمانی که واژه محبت من، محیط سكوتش را شكسته و بیرون آید، در دل های شما حرف می زند و به 
شما می گوید که در حقیقت من کیستم.

شما خواهید دانست که این است آن کلمه حقیقی که همیشه آرزوی شنیدنش را داشتید.

دیویاواني سال 3 -  شماره 1، ص 24، جوالي 1963

من زمانی ختم سكوت کرده و در عالم ظهور می نمایم که از طرفی علم و صنعت به باالترین درجه 
ترقی رسیده باشد و از طرف دیگر عناصر ضد خدا به اوج مخالفت خود رسیده باشند؛ بنابراین ظهور 

روحانیت من نیز به اعلی ترین درجه خود خواهد رسید.

وقتی من سكوت خود را بشكنم، در اثر شناختن من و درك آنكه من کیستم، تمام آفرینش تكان خواهد 



 25اوتار مهربابا کی جی

ن �
ا �س�ت�

� �م�هر  
ه ��و ���گر

خورد. هنگامی که من ختم سكوت کنم، ضربت آن تكان سختی به همه عالم داده و آن را از چنگال مرگ 
روحی بیرون می آورد، دل های تمام کسانی که مرا دوست دارند، باز نموده و به کلی خواهد گشود. آنچه 

در اثر ختم سكوت من پیش خواهد آمد، هرگز نظیرش قبل از این اتفاق نیفتاده است.

دیویاواني سال 3 -  شماره 2، ص 16، اکتبر 1963

می باشد،  تجربیات  روی  از  بلكه  است،  عاقل  و  خردمند  شخصی  گفتار  نه تنها  می گویم  من  آنچه 
کلماتی نیستند که از دل بیرون آیند، بلكه سرچشمه آن تجربیات ماوراء می باشد. من همان هستی یكتا 
هستم. به طور یقین همان یع وجود بی همتا هستم که دارم تنها وجود خودم را با دیگران می آزمایم. 

وقتی من سكوتم را ختم کنم، تمام عالم خواهد فهمید که من کیستم.

طبق قرار معمول در زمان گذشته، نصیب نسل های پیشین و آینده این بوده که بدانند اوتار چه کسی 
بوده است، ولی در این زمان نادر، یعنی این ظهور اوتار در عالم، دنیا درحالی که بابا هنوز در دنیا موجود 

است، باخبر می گردد که اوتار کیست.

دیویاواني سال 1 -  شماره 5 و 6، ص 11،  سپتامبر 1964

هیچ یك از پیام های عشق و حقیقت قادر نیست که حتی طالب را به سوی تجربه آن ها بیاورد. ولی ختم 
سكوت من، پرده جهالت طالب را پاره نموده و معنی حقیقی آن را بر او آشكار خواهد نمود.

برگرفته از کتاب همه چیز و هیچ چیز، پاراگراف 45، ص 48، چاپ استرالیا

هنگامی که یك اتم شكافته شد، مقدار بسیار زیادی انرژی کشف گردید، بدینسان وقتی که سكوت من 
شكسته شود و آن کلمه را ذکر نمایم، دانش بی پایان جاری خواهد شد.

زمانی که یك بمب اتمی به زمین پرتاب گردد، موجب خرابی وسیعی می گردد، همین طور وقتی که آن 
کلمه را بر زبان جاری سازم، در اثر برخوردش به دنیا، تباهی و خسارت عظیم مادی و حتی ساختمان ها 
و غیره را به دنبال خواهد داشت، ولی تحوالت بسیار بزرگ روحانی نیز در بر خواهد داشت که جانشین 

خرابی ها می گردد.

برگرفته از کتاب »با خدا بمان )Stay With God(”، اثر فرانسیس برابازان، ص 65 و 66

خدا در عالِم بی حدوحصر خود، شبیه اقیانوس آرام و بی حد و کران است. هوس خدا برای دانستن 
اینكه او کیست )من کیستم( به طور صدا ظاهر گشت. این اقیانوس صدا از خدا است و شامل تجربه، 
قدرت و مسرت الهی می باشد. خروج این صدا از آن نقطه ای که نقطه ام  یا آفریده ی صدا نامیده شده 
است، عوالم دل، نیرو و مادیات را پدیدار نموده است. اولین اقیانوس صدا ریشه تمام اجسام، حیوانات 
و انسان است و به طور همیشگی به آن مربوط بوده و زندگی خودشان را از آن کسب می نمایند. وقتی که 
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شخص لب های خود را بسته و بخواهد صدایی تولید کند، صدایی شبیه به »م م ... م« تولید می گردد. 
این »م م ... م« اساس و شالوده همه کلمات گفته شده می باشد.

این »م م ... م« همه احساساتی که نماینده درد و غصه و خوشی است را دارا بوده و نیز نماینده افكاری 
است که ظاهر می شوند و دارای چنان ظرفیتی است که می تواند همه سؤال و جواب ها را در برگیرد. این 
»م م ... م« یك جزء بسیار ضعیف از صدای اقیانوس است. این »م م ... م« یا کلمه خدایی با هفت 

انعكاس )سایه( از اقیانوس دور گشته و جداشده است.

اگر تمام عالم ناسوت که ما در آن هستیم به صورت یك زنگ عظیمی بود، صدایش نسبت به صدای 
اقیانوس بیشتر از صدای ضعیف زنگ معمولی که از دور شنیده شود نبود. صدای قطره با صدای اقیانوس 
فرقی ندارد. قطره همان دریا است و جز دریا بودن نمی تواند چیز دیگری باشد، فقط خود را به سبب 

جدایی به صورت قطره می آزماید.

این جدایی یك جدایی تقسیمی نیست بلكه در اثر نقوش اعمال پدیدار شده است. )چون کلمات، 
نقوش این »م م ... م« هستند و مانند قطره ای می باشند که از اقیانوس »م م ... م« جدا شده اند، سایر 

حس ها نیز از قوای مشابه اقیانوس می باشند(.

این »م م ... م« اصلی اقیانوس به »برهما ناد« یعنی کلمه خدا یا »انحد ناد« یعنی صدای نامحدود 
موسوم است. این نغمه به طور پیوسته جاری است و ریشه ازلی و دلیل همه دالیل است. این نغمه، قدرت 
کل، دانش کل و مسرت کل را می آزماید ولی »م م ... م« قطره از همین ذات است و به هیچ وجه تفاوتی 
 به آن متصل است. به واسطه هفت پرده جدایی، احساس جدایی 

ً
با »م م ... م« اقیانوس ندارد و دائما

می نماید و اینكه او خیلی ضعیف است، خیلی نادان است و خیلی ناشاد است، گرچه بعضی اوقات او 
ادعای قدرت، معرفت و مسرت می نماید.

در زمان فعلی، ازدیاد کلمات آن ها را بی معنی ساخته و تمام بیانات سابق من که به صورت دستورهایی 
بوده، بدون اعتناء مانده  یا آن ها را تغییر شكل داده اند، لذا من سكوت اختیار نموده ام.

هنگامی که سكوت من شكسته شود و شروع به حرف زدن نمایم، همین »م م ... م« اصلی اقیانوس 
است که با دهان بشری خود ذکر خواهم کرد.

 به آن وابسته است، وقتی که این کلمه 
ً
چون هستی کلیه اجسام و الفاظ، این صدای اصلی است و دائما

توسط من ادا شود، به تمام انسان ها و حیوانات انعكاس یافته و همه آن ها خواهند دانست که من ختم 
سكوت کرده و آن کلمه را ذکر نموده ام. تأثیر این کلمه در افراد بشر و عكس العمل آن ها نسبت به این 

کلمه، طبق ظرفیت هر دل، جداگانه و متفاوت خواهد بود.

اتاق  یك  در  حاضر  مردمان  عكس العمل  که  است  متفاوت  و  آنی  اندازه  همان  به  عكس العمل  این 
از ترس  و  باخته  را  آن لحظه بعضی ها خود  در  آن بگذرد.  از  بزرگ  و  ناگهانی ماری سمی  به طور  که 
می خندند، بعضی به کلی کنترل خود را از دست می دهند و عده ای به دلیل شهامت و شجاعت، بدون 

دلیل احساس امید و خوشی در قلب خود می نمایند.
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برگرفته از کتاب »خدا ـ انسان«

تحقیر و توهین من، منجر به ختم ناگهانی سكوتم خواهد شد و کلمه ای که فقط خدا می تواند بگوید، 
ذکر می گردد. مرحله سوم، تجلیل و اعزاز و عزت من است که جای تحقیر و توهین را می گیرد. تمام 
نا محدودیتی که در وجود من محصور است، مانند اشعه آفتاب از من طلوع نموده و در جهان گسترده 
خواهد شد. مهربابا به دکتر دانكین فرمودند که برود پشت میكروفون و این مطلب را چون خیلی مهم 

است توضیح بدهد. دکتر دانكین مقابل میكروفون قرار گرفت و پیام بابا را این طور توضیح داد:

وقتی  ولی  بوده  اتمی کوچك  بمب  بیاورند. همان طوری که  مثالی  اتمی  بمب  به  مایل اند راجع  بابا 
را  خود  سكوت  بابا  هنگامی که  می آورد،  وجود  به  بزرگی  تباهی  و  تولید  زیادی  خرابی  گردد،  منفجر 
بشكند، در تمام دنیا انقالب روحانی بزرگی صورت خواهد گرفت که هیچ کس قادر نیست حتی آن را 
بیان نموده و شرح دهد. این حادثه در یك ثانیه روی خواهد داد و هنگامی پیش خواهد آمد که هیچ کس 

متوقع چنین پیشامدی نیست.

گاهی ندارد و کسی نمی تواند کاری  همان طوری که زلزله ناگهانی می رسد و هیچ کس از آمدن زلزله آ
بكند، فقط هر کس در نقطه حدوث زلزله، آن را احساس نموده و درك می کند. ختم سكوت بابا انقالبی 

در عالم ایجاد خواهد نمود و هر کس در دل خود آن را احساس نموده و از آن باخبر خواهد شد.

برگرفته از کتاب »خدا ـ انسان«

مرحله تجلیل و اعزاز )نورانی شدن( هنگامی خواهد بود که من سكوت خود را با واژه خدایی خاتمه 
وادار  را  و جهانیان  نشان می دهد  بشر  افراد  قلب  در  را  بدون چون وچرا وجود خدا  که  کلمه ای  دهم. 
می کند که نه تنها بدانند خدا موجود است، بلكه دریابند که یگانه ذات نامتناهی و ازلی او تنها هستی 

جهان است.

برگرفته از کتاب »خدا ـ انسان« و مجله ی بیدار کننده، سال نهم، شماره 1، ص 34

حاال وقت آن است که ایشان )فرزندان من( از حضور پدرشان که در میان آن ها است، باخبر گردند و 
گاه گردند. همچنین از مسؤولیت خود در حق پدرشان آ

من سكوتم را خواهم شكست و با کلمه ی کلمات خود، فرزندانم را بیدار خواهم کرد تا در حیات 
خویش آن هستی بخش یكتا که خدا است را دریافته و پی به ذات او ببرند.
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برگرفته از کتاب »خدا ـ انسان«

هنگامی که من سكوت خود را بشكنم، تمام دلهایی که با من تماس گرفته اند، با عشق و محبت روشن 
خواهند شد.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 4، ص 34

من به اندازه ای نامتناهی هستم که خودم نمی توانم به نامحدودی خود پی برم. سایه من )خلقت( نیز 
به اندازه ای بی انتها است که وقتی من خواستم با چشم ظاهری خود تمام آن هایی که از من خلق شده اند 

را ببینم نتوانستم. دانشمندان جهان به زودی برخی از گفته هایم را کشف خواهند کرد.

18000 عالم وجود دارد که در همه آن ها نوع بشر زندگی می کند. در بعضی از آن ها مردمان بسیار 
این عوالم، مردمان بسیار  از  پاره ای دیگر  باز در  تر و  ادراک  باخرد و هوشیار و در برخی مردمان کم 
و  از عالم جبروت  به سر می برند، هیچ تجربه ای  این عوالم  در  که  افرادی  زندگی می کنند.  کم هوش 
ملكوت ندارند و برای کسب تجربه از عالم جبروت و ملكوت، مردمان آن عوالم باید در این دنیا متولد 

شده و متجسم گردند.

هم اکنون یك عصر و زمان اوتاری است و زمان مخصوص اوتاری است. پیش از ختم سكوتم، علوم 
دنیوی و عناصر ضد خدا به حداکثر درجه خواهند رسید، لذا ظهور من هم بزرگ ترین ظهور خواهد 

بود.

شكستن سكوت من به اندازه انفجار صدها هزار بمب اتمی قدرت خواهد داشت. امروزه علوم دنیوی 
دارد به منتها درجه پیشروی می کند، علتش آن است که جان های بسیار زیاد دانشمندان عوالم دیگر به 
این جهان نزول و مهاجرت می کنند، چون می خواهند در زمان اوتار در جسم انسان در این عالم موجود 
باشند و درنتیجه جمعیت ما روزافزون می گردد. فقط یع چیز را به خاطر داشته باشید: همه چیز فانی و 

مجاز است، تنها خدا حقیقی است و من خدا هستم در جسم بشر.

مجله ی بیدار کننده، سال نهم -  شماره 1 و 2، ص 21

 با دل خودم حرف می زنم، 
ً
چگونه می توانم ساکت باشمگ من با زبان خود حرف نمی زنم، من دائما

اما بعدازآنكه من لب هایم را برای گفتن آن کلمه بگشایم، همه اتفاقی خواهد افتاد. هر چیزی وارونه و 
درهم وبرهم خواهد شد،

ولی دل های جهانیان آن کلمه را خواهد شنید، وقت آن خیلی نزدیك است.
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آرتی

علی اكبر شاپور زمان یزدی )آلوبا( 1350/3/28

 مهربابا مظهر حق، مالك و پروردگار
 پاک یزدانی خدا انسان، تویی آمرزگار

 تو زراتشت، رام، عیسی و محمد هم تویی
 ایزدی دادار اهورمزد، خالق لیل و نهار

 هستی مسجود مالئك، باشی معبود بشر
نشتند عاشقانت بی قرار

ُ
در کلیسا و ک

 

 می ستاییم، می پرستیم، ما تو را از جان و دل
 بوسه زن بر آستانت، ما شب و روز بار بار

 تو چراغ مهر و ایمان در دل و جانمان فروز
 تا ز تو روشن شویم و راه یاب ای نامدار

 ای خدا انسان تو اعمال بد ما را بسوز
 جز تو نبود دیگری ما را یار و غمگسار
 دیده حق بین بده، بینیم جمال اصلیت

 چشم جسمی را نباشد طاقت دیدار یار
 ذره ای از نور تو جانا! اگر تابد به دل

 تابش دلمان کند خورشید عالم شرمسار
 بندگی و آرتیمان را ز لطف خود پذیر

 ما ثناخوان توییم در هر مكان و هر دیار
 کی توانیم، ما ستاییمت، خدای مهربان!

آنچه در شأن تو گفتیم، یك بود اندر هزار )2(



�لو�ف�ا(
آ
ا �ی ) د  �ترف

�ف ���ا �چور رف �ا ع��لی ا����فر ���ش
در دوازدهم جوالی سال 1916 در شهر یزد چشم به جهان گشود

سالگی   11 سن  در  علی اکبر   1927 جوالی  در 
به  مهرآباد،  در  مهر  مدرسه  در  خواندن  درس  برای 
که  بود  دانش آموزانی  از  یكی  او  آمد.  هندوستان 
اشرام  ِپرم  مدرسه  به  ورود  اجازه  ایشان  به  مهربابا 
)مدرسه عشق بابا( را دادند. بعد از ده ماه عموی او 

از بمبئی آمد و او را با خود برد.
او برای درس خواندن در مدرسه پرم اشرام در ژوئن 

1949 به مهرآباد برگشت. در طی دوران زندگی نوین، مهربابا برای علی اکبر اسمی 
انتخاب نمودند که از آن به بعد او را به این اسم یعنی آلوبا صدا می زدند. همچنین 
را  می دادند  ایشان  به  مهربابا  که  دستورهایی  چراکه  نامید  الكتریسیته  را  او  مهربابا 

به سرعت برق انجام می دادند.
آلوبا یكی از اعضای مندلی های مرد مهربابا بود. او مرد خوشبخت و سعادتمندی 

بود چراکه بسیار به مهربابا نزدیع گردیده بود.
مهربابا به آلوبا شانس ویژه ای را عطا نمودند که برای همیشه با ایشان در مهرآزاد 

زندگی کنند.
مهربابا  اوتار  محبوب همیشگی شان،  به پیش  اوت 2002  تاریخ 13  در  سرانجام 

برگشتند و پیكر مبارک شان را در قطعه ی مندلی های مرد مهرآباد به خاک سپردند.
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