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ای مهربابا، مرشد روحانی ما،
ما رد ربارب پااهیت سجده می كنیم

هب این دلیل كه وجودِ فیض بخش الهی تو
هب طور کامل ذات خدا را ردیافته است.
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بنابراین،.برای.پاسخ.گویی.به.این.مطلب،.صالح.می.دانم.دالیلم.را.برای.گنجاندن.این.همه.مطلب.ارایه. .
دهم..اولین.آنها.این.است.كه.من.معتقدم.مهربابا.چنان.هستی.بزرگ.است.كه.حتی.جزیی.ترین.شرح.زندگی.و.
فعالیتش.مهم.می.باشد،.دومین.دلیلم.این.است.كه.موضوع.روح.های.مجذوب-خدا.خیلی.كم.به.زیر.چاپ.رفته.

است.كه.حتی.كمترین.داده.ها.درباره.ی.آن.در.افزودن.چیزی.به.میزان.دانش.بشری.كمك.می.نماید.
برای.اینكه.به.ارزش.این.كتاب.به.عنوان.سندی.از.فعالیت.مهربابا.بیفزایم.در.حد.امكان.تصویرهای. .
بنابراین. می.باشند،. بد. فنی. نظر. نقطه. از. تصویرها. این. از. بسیاری. می.رسد. نظر. به. كه. گنجانده.ام. را. بسیاری.
تحمیل. توسط.خود.مست.ها. كه. برداشته.شده. كنند.كه.هر.عكسی.تحت.شرایطی. باید.درك. انتقادكنندگان.

گردیده.است.و.نه.تحت.آن.شرایطی.كه.یك.عكاس.می.باید.انتخاب.كند.
سرانجام.در.اثری.بدین.نوع،.كه.می.باید.از.خاطره.ی.بسیاری.از.چیزهای.گذشته.استفاده.كرد،.اشتباه.هایی.
آنها.را.تمیز.می.دهند.مورد. آنان.كه. امیدوارم.كه.آن.خطاها.توسط. یا.متفاوت،.گریزناپذیر.است.و.من. مشابه.

بخشش.قرار.گیرد.
سپس.من.به.جین.ادریل.به.خاطر.استفاده.از.مطلب.های.به.خصوص.از.كتاب.اوتار.و.بسیاری.از.مؤلفین. .
مجله.ی.مهربابا،.كه.دست.نوشته.های.آنان.در.نوشتن.این.كتاب،.با.ارزش.بوده..است.و.به.ادی.ك..ایرانی.به.
خاطر.اینكه.یادداشت.های.اخیر.اف.اچ..داداچانجی.را.در.اختیارم.قرار.داد.و.ترجمه.ی.شعر.فارسی.در.صفحه.38.
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از.شعرهای.منتخب.دیوان.شمس.تبریز.توسط.رینولد.ای.نیكلسون،)Reynold A.Nicholson.M.A(.كه.توسط.

مطبوعات.دانشگاه.كمبریج.منتشر.شد.و.از.نو.به.چاپ.رسیده.است..به.خاطر.اجازه.برای.چاپ.دوباره.ی.این.
ترجمه.تقدیر.فراوان.از.مطبوعات.دانشگاه.كمبریج.به.عمل.می.آید.
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 پیشگفتار
)قسمت اول(

دیكته.شده.توسط.مهربابا

تفاوت بین جنوِن معمولی و حالت های مستی

محدوده ی عرف و حالت عادی
یك.فرد.معمولی.كم.و.بیش.چون.دیگران.لباس.می.پوشد،.چون.دیگران.می.نشیند،.صحبت.می.كند.و. .
راه.می.رود..توجهی.كه.به.نیازهای.جسمانی.خویش.معطوف.می.دارد،.عادت.ها.و.خصوصیت.هایی.كه.از.خود.بروز.
می.دهد.و.واكنشی.كه.به.همنوعان.خویش.از.خود.نشان.می.دهد،.هر.چند.از.ویژگی.هایی.برخوردار.است.اما.این.
ویژگی.ها.و.خصوصیت.ها.از.حدود.معینی.تجاوز.نمی.كنند..این.ویژگی.ها.در.محدودی.عرف.و.معمول.قرار.دارد..
یك.فرد.معمولی.و.دنیایی.به.لحاظ.اینكه.خود.را.با.كنش.و.واكنش.های.رایج.تطبیق.می.دهد.چندان.جلب.توجه.
نمی.كند..وجود.او.نیاز.به.توضیح.و.تشریح.ندارد،.اما.وقتی.این.واكنش.ها.از.محدوده.ی.عرف.و.معمول.خارج.شود.

توضیح.و.تشریح.آن.الزم.می.باشد.

ویژگی واكنش های عادی
یك.انسان.معمولی.به.دنیا.وابسته.و.پیوسته.است.و.راه.های.دنیا.او.را.می.سازد..واكنش.و.عكس.العمل.های. .
او.به.دنیا.بر.اساس.گرایش.هایی.است.كه.در.اثر.ضربه.های.گوناگونی.كه.دنیا.بر.ذهن.او.وارد.می.سازد.حاصل.
و. موفقیت. متضاِد. و. دوگانه. تجربه.های. تأثیرهای. از. كه. است. واكنش.همان.ذهن. این. اصلی. مبنای. می.آید..
شكست،.خوشی.و.عذاب.شكل.گرفته.است..واكنش.و.عكس.العمل.هایی.كه.ذهن.یك.انسان.معمولی.و.دنیایی.
آنها.حاصل.و. از.زندگانی.نیست.. نتیجه.و.حاصل.ارزش.های.حقیقی.و.یا.درك.درست. از.خود.بروز.می.دهد،.
نتیجه.ی.تمایل.های.متناقض.و.بدون.نظام.می.باشند.و.بر.مبنای.تجربه.هایی.كه.نه.به.درستی.دریافت.و.نه.تفهیم.
شده.اند،.استوار.می.باشد..اگرچه.رفتار.ظاهری.انسان.معمولی.با.واكنش.های.رایج.برابر.است.اما.زندگی.درونی.
او.با.گرفتاری.و.عذاب.های.شدید.ذهنی.رو.به.رو.است.و.سردرگمی.و.ناامیدی.او.دوباره.و.دوباره.از.سر.گرفته.

می.شود.

كاوش برای یافتن نقطه ی اتكا و طریق مطمئن
انسان.معمولی.ممكن.است.به.ظاهر.از.آرامش.و.سكون.برخوردار.باشد.اما.آرامش.او.ظاهری.است. .
و.حقیقت.ندارد..وقتی.از.كارهای.كوته.فكرانه.ی.خویش.خیلی.ژرف.احساس.نارضایتی.می.كند.در.پی.نقطه.ی.
اتكایی.بر.می.آید.كه.در.هرگونه.موقعیتی.ثابت.مانده.و.سكون،.آرامش.و.كامروایی.جاویدان.را.برای.او.تضمین.
نماید..فقط،.درك.عقالنی.دنیا.و.تجربه.ی.آن.نمی.تواند.چنین.نقطه.ی.اتكای..پایداری.را.فراهم.آورد.و.بدین.
ترتیب.حدس.و.گمان.ها.و.شیوه.های.قبلی.خویش.را.دوباره.مورد.بررسی.قرار.می.دهد.و.تجربه.های.جدید.و.
مدبرانه.ای.را.در.زندگانی.خویش.پیاده.می.كند.تا.بلكه.بتواند.در.وجود.خویش.طریق.مطمئن.را.به.دست.آورد.

انحراف از زندگی رایج و معمولی 
الزمه.ی.چنین.تجربه.های.جدید،.قطع.آگاهی.است.از.آنچه.در.دنیا،.جاری.و.رایج.است..در.اینجا.ایمان. .
به.دسترسی.آگاهی.به.نقطه.اتكایی.در.درون.خود،.فرضی.مسلم.است..این.آغازی.از.جستجویی.واقعی.است..
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به.طور.معمول.چنین.فردی.با.كمك.كسانی.كه.آنها.را.پیشرفته.تر.از.خود.می.داند.به.تجربه.های.جدید.دست.

می.زند.و.در.موارد.نادر.از.راهنمایی.یك.مرشد.كامل.)قطب(.برخوردار.می.گردد..در.چنین.مواردی.انحراف.او.از.

زندگانی.معمولی.چندان.زیاد.نیست.و.به.عنوان.چاره.جویی.برای.تجربه.های.نوین.خویش،.خط.مشی.سالكی.را.
كه.شخصًا.مشاهده.نموده.و.یا.اینكه.از.سنت.های.قدیم.با.آن.آشنایی.یافته.در.پیش.می.گیرد.

شیوه های خودساخته
اما.اگر.این.آزمایش.ها.و.تجربه.ها.بدون.كمك.راهنما.صورت.پذیرد.و.قید.و.بندها.از.هم.بگسلند،.فرد. .
ممكن.است.با.برداشت.و.درك.شخصی،.شیوهای.غیرمعمول.را.در.زندگانی.پیش.گیرد..حاصل.اینكه.این.فرد.
پیش. راه. به.مسیرهایی.كه. او. زندگی. نیز. گاهی. و. كننده.كشیده.می.شود. بیراهه.هایی.گیج. به. بیشتر.وقت.ها.
ندارند.می.انجامد..با.تسلیم.زندگی.معمولی.و.رایج،.جا.برای.تعداد.بی.شماری.از.اعمال.و.شیوه.های.خودساخته.و.
گوناگون.زندگی.باز.می.گردد..این.قبیل.شیوه.ها.ممكن.است.از.آنچه.رایج.است.به.طور.قابل.مالحظه.ای.انحراف.
داشته.باشد.و.راه.های.زندگی.كه.از.این.قبیل.شیوه.ها.نتیجه.می.شود.بسته.به.درجه.ی.انحراف.از.زندگی.معمولی،.
ممكن.است.جنون.آمیز.جلوه.كند..اما.اینها.به.طور.حتم.جنون.واقعی.و.یا.حتی.پسروی.در.طریق.جستجوی.درونی.

را.نمی.رساند.

جنون الهی
بیشتر.وقت.ها.چنین.فردی.به.طریق.خود.در.جستجوی.خدا.یا.حقیقت.است.تا.اینكه.همواره.از.راهنمایی. .
و.كمك.باطنی.برخوردار.گردد..در.این.انحراف،.منطقی.پوشیده.است.و.تمامی.ویژگی.ها.و.انحراف.های.او.را.
تنها.به.شرطی.می.توان.درك.كرد.كه.نیروی.محرك.درونی.را.در.نظر.داشته.باشیم..به.اهمیت.واقعی.رفتار.او.
نمی.توان.پی.برد.مگر.آنكه.رفتارش.را.در.رابطه.با.هدف.های.خالقه.و.پرتحركی.كه.او.برای.خود.به.وجود.آورده،.
مد.نظر.قرار.بدهیم..شیوه.ای.كه.او.برای.خود.برگزیده.ممكن.است.عجیب.و.جنون.آمیز.جلوه.كند.اما.علت.این.
امر.این.است.كه.شیوه.ی.زندگی.او.از.آنچه.در.درون.او.می.گذرد.مجزا.شده.و.بررسی.با.مقیاس.های.معمول.و.
رایج.به.طور.مكانیكی.و.سطحی.انجام.پذیرفته.است..بسیاری.از.موقع.ها،.هدف.درونی.شیوه.های.دینامیكی.كه.
به.زندگانِی.چنین.افراِد.به.ظاهر.دیوانه.تحرك.می.بخشد،.خدا.یا.حقیقت.)قوای.جهت.بخش.باطنی(.می.باشد.و.
باوجود.انحراف.های.ظاهری.این.گونه.افراد،.در.طریق.درونی.و.معنوی.در.پیشرفت.قابل.مالحظه.ای.می.باشند..
آنها.از.صمیم.دل.و.صادقانه.شیفته.ی.حقیقت.هستند.كه.بر.آنها.بدان.شیوه.جلوه.می.كند..آنها.خداگونه.و.دیوانه.وار.
به.دنبال.ارزش.های.جاویدان.هستند..آنها.در.آرزو.و.اشتیاق.خویش.برای.وصال.خدا.همه.چیز.خود.را.باخته.اند.

چنین.افرادی.به.مفهوم.معمولی.دیوانه.نیستند..آنها.سخت.عاشق.خدا.شده.و.مست.نام.دارند. .

تفاوت بین مست و دیوانه
مست.ها.با.دیوانگان.معمولی.به.طور.كامل.تفاوت.دارند..هرچند.ممكن.است.به.ظاهر.به.یكدیگر.شباهت. .
داشته.باشند.اما.در.ماهیت.و.اهمیت.به.طور.كامل.از.هم.جدا.هستند..اگرچه.هر.دو.از.كمال.فاصله.ی.بسیار.دارند.
و.به.مداوا.و.یا.راهنمایی.نیاز.دارند.اما.تفاوت.بارزی.بین.ماهیت.حالت.درونی-.ذهنی.آنها.و.در.ارزش.معنوی.پی.

آمدهای.مداوای.آنها.وجود.دارد..این.تفاوت.های.مهم.باید.به.دقت.درك.شود.

سرچشمه ی آشفتگی های روانی در جنون معمولی
آنهایی.كه.ناتوانی.ذهنی.دارند.و.دیوانه.اند،.انحراف.از.فعل.و.انفعال.های.معمولی.و.رایج،.نتیجه.ی.ضعف. .
ذهنی.آنها.است.كه.قادر.نیستند.به.راه.و.روش.دنیا.خو.كنند..در.اثر.ضعف.و.ناتوانی.روانی.و.موروثی،.كوشش.و.
سعی.ایشان.به.بن.بست.و.انتهای.خود.رسیده.است..موردهای.شكست.ذهن.كه.در.جنون.معمولی.روی.می.دهد،.
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همان.قدر.حاصِل.بی..هدفی.در.زندگی.است.كه.كم.همتی.یا.نارسایی.در.توانایی.ذهنی.عامل.آن.است..بیشتر.

وقت.ها.در.چنین.موردهایی.سبب.های.بسیار.دیگری.نیز.شركت.دارند..كسانی.كه.به.تیمارستان.ها.پناه.می.برند.

به.طور.معمول.تحت.فشار.هول.و.تكان.های.ذهنی.و.غیرمعمولی.قرار.گرفته.اند..آنها.سنجش.ذهنی.خود.را.یا.در.

اثر.رشد.ناقص.ذهنی.و.یا.در.نتیجه.ی.كار.كرد.نیروهای.مخل.فیزیولوژیك.یا.روانی.از.دست.می.دهند..اگرچه.

این.نیروهای.فیزیولوژیك.یا.روانی.كه.موجب.اختالل.حواس.شده،.دفاع.ناپذیر.هستند.اما.اینها.از.نوع.معمولی.

بوده. به.خاطر.مشكل.های.ذهنی.و.عامل.های.اختالل.انگیز. افتادن.ذهن. از.كار. می.باشند..در.جنون.معمولی،.

است.و.با.از.میان.برداشتن.سبب.و.علت.ناراحتی،.بهترین.كاری.كه.می.توان.انجام.داد.بازگردانیدن.حالت.قبلی.
و.معمولی.ذهن.می.باشند.

سرچشمه ی آشفتگی های روانی در مست ها
اما.مورد.و.حالت.مست.ها،.در.پیدایش.و.ظرفیت.به.طور.كامل.متفاوت.است..تردیدی.نیست.كه.مست.ها. .
بیشتر.در.برخورد.با.موقعیت.های.معمولی.زندگی.از.خود.ناتوانی.نشان.می.دهند.و.بنابراین.از.این.لحاظ.با.آنها.كه.
اختالل.حواس.دارند.)دیوانه.اند(.قابل.مقایسه.می.باشند..اما.انحراف.مست.ها.از.طرز.رفتار.و.واكنش.های.معمولی.
نه.به.خاطر.رشد.ناقص.ذهنی.است.و.نه.اینكه.نتیجه.ی.آشفتگی.های.ناشی.از.نیروهای.بی.نظام.و.افسارگسیخته.
می.باشد.بلكه.علت.محو.عالقه.است.به.اهداف.معمولی.زندگی.و.جذب.عالقه.به.حقایق.معنوی.كه.در.طریق.

حق.شناسی.با.آنها.رو.به.رو.می.گردند.

تفاوت بارز در انواع آشفتگی های ذهنی
ظاهر. دیده.ی. به. اگر. نیز. مست.ها. از. بسیاری. مورد. در. ذهنی،. آشفتگی.های. از. معمولی. موارد. مانند. .
بنگریم،.عالیمی.از.تناقض.و.آشفتگی.های.ذهنی.دیده.می.شود.اما.از.دیدگاه.ماهیت.باطنی.آنها،.این.دو.مورد.از.
آشفتگی.های.ذهنی،.دو.قطب.متفاوت.را.تشكیل.می.دهند..آشفتگی.های.معمولِی.ذهنی.از.تناقضی.بدون.حل.در.
میان.گرایش.های.ناشی.از.سانسكاراهای.)كشته.اعمال(.ناسازگار.در.رابطه.با.دنیا.حاصل.می.شود،.اما.حالت.روانی.
و.نامعمول.جنون.الهی.در.مست.ها،.اثر.از.هم.پاشیدگی.گرایش.های.سانسكارایی.بوده.و.این.از.هم.پاشیدگی.

ناشی.از.نیروی.انگیزه.ی.شناخت.حالت.الهی.می.باشد.

باز ایستادن ذهن در مست ها
كامل. نابودی. باالترها(. باالترین. )شناخت. شناسی. خدا. انگیزه.ی. پیشروی. مست.ها،. الهِی. جنون. در. .
ساختمان.ذهنی.و.گرایش.ها.و.توانایی.های.معمولی.را.باعث.می.شود..این.وضعیت.ذهنی،.سرانجام.به.بازایستادن.
كامل.ذهن.كه.دروازه.راه.آزادی.است.منجر.می.گردد..پیشرفت.پیوسته.به.سوی.حقیقت.در.پایاِن.موفقیت.آمیز.
خود،.مست.را.به.حالتی.باالتر.از.ذهن.سوق.می.دهد.و.این.ادراك.كامل.همان.شناخت.مستقیم.نفس.یا.خودِی.
برتر.می.باشد..این.كشش.به.سوی.حقیقت،.در.عمل.نیازمند.این.است.كه.در.محدوده.ی.روان،.ویرانی.گسترده.ای.
صورت.پذیرد..الزمه.ی.آن،.ویرانی.كامل.و.بازسازی.ساختمان.ذهنی.و.تمایل.های.موجود.می.باشد..تعجب.نیست.
كه.حالت.های.موجود.ذهنی.كه.اجتناب.ناپذیر.هستند،.در.بروز.خود.همان.اندازه.از.حالت.های.معمولی.و.رایج.به.

دور.می.باشند.كه.از.حالت.افراد.دیوانه.و.غیرمعمول.فاصله.دارند.

تركیب دو مقیاس سنجش جنون، مست را به شبه دیوانه تبدیل می كند
ابهامی.كه.در.تفاوت.بین.حالت.مادون.معمول.و.حالت.مافوق.معمول.از.آگاهی.دیده.می.شود.به.علت. .

تركیب.نمودن.دو.شیوه.از.تعبیر.و.سنجش.جنون.و.درجه.های.آن.است..
بنابر.یكی.از.راه.های.تعبیر،.جنون.یعنی.انحراف.از.آگاهی.و.طرز.رفتار.رایج.و.درجه.و.شدت.آن.را.باید. .
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به.وسیله.ی.اندازه.ی.انحراف.از.میانگین.سنجید؛.اما.بنابر.تعبیر.دیگر،.جنون.یعنی.عدم.توانایی.آگاهی.در.تفهیم.

یا.بیان.حقیقت،.و.درجه.و.شدت.آن.را.باید.به.وسیله.ی.اندازه.ی.انحراف.آن.از.حقیقت.سنجید..اگر.این.دو.میزاِن.

اندازه.گیری.با.یكدیگر.تركیب.و.همزمان.به.كار.گرفته.شوند.بدون.تردید.به.ابهامی.در.تفاوت.بین.حالت.جنون.
)حالت.مادون(..و.حالت.مستی.)حالت.مافوق(.منجر.می.گردد.

معمای جنون و سالمت
وقتی.حالت.و.وضعیت.مست.با.استاندارد.كنش.و.واكنش.های.رایج.سنجیده.شود،.بدون.تردید.چنین. .
تعبیر.می.شود.كه.درجه.جنون.در.مست.ها.حتی.از.دیوانه.های.معمولی.نیز.شدیدتر.است..اما.اگر.استاندارد.را.تغییر.
دهیم.تعبیر.نیز.تغییر.می.كند..وقتی.حالت.و.وضعیت.مست.به.وسیله.استاندارد.شناخت.و.بیان.حقیقت.اندازه.گیری.
شود،.بدون.تردید.چنین.تعبیر.می.شود.كه.مست.ها.از.سالمت.بیشتری.برخوردار.هستند..وقتی.در.روشنایی.و.نوِر.
حقیقت.به.موضوع.بنگریم.واكنش.و.رفتار.رایج.كه.متداول.ترین.استاندارد.یا.مقیاس.برای.سنجش.درجه.جنون.
است.خود.به.شكل.نوعی.جنون.و.دیوانگی.جلوه.می.كند.و.نوع.های.معمولِی.دیوانگی.كه.حتی.به.سطح.معمول.

و.رایج.نرسیده.اند.به.صورت.درجه.های.عمیق.تر.از.دیوانگی.به.نظر.می.آیند..
در.هر.صورت،.بهتر.می.توان.این.مرحله.ها.از.شكوفایی.آگاهی.را.درك.نمود.اگر.چنانچه.آن.را.متصل. .
و.پیوسته.و.در.رابطه.با.هدف.نهایی.كه.شناخت.و.ابراز.حقیقت.است.در.نظر.داشته.باشیم..وقتی.این.گونه.به.
موضوع.بنگریم.جنوِن.معمولی.به.صورت.كم.نورترین.انعكاس.حقیقت.به.نظر.می.آید.و.آگاهی.معمولی.و.حالت.
مست.ها.هر.دو.به.صورت.درجه.هایی.افزاینده.از.سالمت.و.نزدیكی.با.حقیقت.جلوه.می.كنند.و.اینكه.حقیقت.تنها.

زمانی.به.نحو.كامل.آشكار.می.شود.كه.حوزه.ی.ذهن.و.فكر.پشت.سر.گذاشته.شود.

سیر و سلوك مست ها و نقش مرشِد كامل

نیرویی كه مست ها را پیش می راند
رو. به. رو. مقاومت.ناپذیر. و. پیش.برنده. نیرویی. با. را. قرار.می.گیرند.خود. در.طریق.مستی. كه. سالكانی. .

می.بینند.كه.این.نیرو،.ذوق.و.اشتیاق.وصال.خدا.)معشوق.ربانی(.می.باشد..
سیر.و.سلوك.روانی.مست.ها.پروازی.است.مرموز.از.تاریكی.به.سوی.روشنایی،..از.جهل.و.نادانی.به.سوی. .
دانش.و.معرفت،.از.تنهایی.و.محرومی.به.سوی.كامروایی.كه.با.غرق.شدن.كامل.در.معشوق.میسر.می.گردد..
آنها.كه.در.طریقت.مست.ها.قرار.دارند.در.اثر.جلوه.هایی.از.معشوق.ربانی.حتی.در.مرحله.های.اولیه.نیز.مست.
می...شوند.با.پیشرفت.مست.در.عالم.های.درونی،.بیشتر.و.بیشتر.مستی.الهی.به.آنها.دست.می.دهد.و.آتش.اشتیاق.
وصاِل.معشوق.ربانی.آن.چنان.شدت.یافته.و.مقاومت.ناپذیر.می.گردد.كه.به.تدریج.او.را.به.مرحله.ی.باالتر.از.

عقل.می.كشاند.

دگرگونی روانی در مست ها
در.جریان.پیشرفت.مست.در.پا.فراسوی.عقل.نهادن،.ساختمان.ذهنی.مست.با.دگرگونی.و.اختالل.های. .
فراوان.رو.به.رو.می.شود.به.طوری.كه.او.دیگر.قادر.نیست.كه.از.ذهن.خود.استفاده.عادی.و.معمولی.بنماید..آنچه.
در.نظر.می.آید.و.آشكار.است،.این.طور.نشان.می.دهد.كه.او.دیوانه.است..آن.طوری.كه.او.می.نشیند،.صحبت.
می.كند.و.یا.غذا.می.خورد.و.به.طور.كلی.رفتار.او.آن.چنان.از.روش.عادی.و.معمول.به.دور.است.كه.مردم.معمولی.
بیشتر.او.را.دیوانه.قلمداد.می.كنند..مست.به.طور.حقیقی.محتوای.ذهنی.خویش.را.وارانه.می.سازد..این.دگرگونی.ها.
كه.پی.آمد.روانی.آن.دامنه.دار.و.وسیع.می.باشد.روش.و.ابرازهای.عادی.او.را.بر.هم.می.زند.و.آنها.كه.به.عمل.كرد.
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ذهنی.او.دسترسی.مستقیم.ندارند،.چنان.تصور.می.كنند.كه.او.دیوانه.شده.است.

تعادل سازش پذیر در انسان معمولی
تعادل.ذهنی.كمتری. از. انسان.معمولی. با. مقایسه. در. آید.كه.یك.مست. نظر. به. است.چنین. ممكن. .
انسان.معمولی.فاقد.تعادل.ذهنی.است.. اما.مهم.است.به.خاطر.داشته.باشیم.كه.در.حقیقت،. برخوردار.است..
انسان.معمولی.تنها.ظاهری.از.تعادل.را.داراست.چرا.كه.او.بیشتر.وقت.ها.می.تواند.تنها.به.طور.موقت.به.عنصرهای.
ناسازگار.و.مخالف.و.دشمن.ذهن.خود.نظام.دهد..برابری.و.نظامی.كه.او.می.تواند.برای.مدتی.به.گرایش.های.
مختلف.و.مخالف.بدهد.بر.پایه.ی.سازشی.است.كه.در.میان.این.گرایش.ها.موجود.است..این.سازش.موجب.
و.چون. نماید. هماهنگ. و. همرنگ. اجتماعی. قراردادهای. با. را. خود. ظاهری. رفتار. معمولی. انسان. تا. می.شود.

واكنش.های.او.با.عرف.و.حالت.عادی.برابری.دارد،.از.این.رو.او.در.ظاهر.از.تعادل.و.توازن.برخوردار.می.باشد.

برهم خوردن تعادل در مست ها
تعادلی.كه.انسان.معمولی.در.نتیجه.ی.سازش.یافتن.به.گرایش.های.سانسكارایی.و.متضاد.دوران.خویش،. .
به.آن.دست.می.یابد.وابسته.به.اقتضای.موقعیت.است..ارزیابی.دقیق.از.گرایش.های.متضاد،.عامل.تعیین.كننده.ی.
آن.نیست..نتیجه.این.می.شود.كه.این.تعادل،.موقتی.و.ناپایدار.بوده.و.با.نوعی.بی.نتیجه.ماندن.همراه.می.باشد..
یك.ذهن.معمولی.به.منزلی.می.ماند.كه.بر.خالف.میل.خود.تقسیم.گردیده.و.در.آن.همواره.نوعی.عدم.امنیت.و.
بی.ثباتی.وجود.دارد..مست.به.دنبال.تعادل.ذهنی.پایدارتر.و.رفیع.تری.است.كه.بر.ارزش.های.حقیقی.استوار.باشد..
او.به.خودی.خود.زیركانه.می.خواهد.به.روان.خود.نظام.بخشد.و.آزمایش.های.جدیدی.را.به.انجام.برساند..این.
عمل.با.بازی.تئوری.وار.با.عقیده.ها.و.ایده.ها.تفاوت.فراوان.دارد..الزمه.ی.آن.شهامت.است.كه.شخص.بتواند.با.
صداقت.با.خود.رو.به.رو.شود.و.همچنین.نیازمند.همت.بلندی.است.تا.فرد.بتواند.در.عمل.محتوای.ذهن.خویش.را.
واژگون.سازد..در.مست.ها.ذوق.معنوی.و.شدت.اشتیاق.برای.حقیقت.موجب.بر.هم.خوردن.كامل.تعادل.ظاهری.

كه.از.خصوصیت.انسان.معمولی.است،.می.گردد.

نقش عشق در كسب تعادلی جدید
برای.اینكه.ذهن.در.ادراك.خود.به.تعادل.واقعی.دست.یابد.هرگونه.تعادل.قبلی.و.ناپایدار.باید.به.نحو. .
قابل.مالحظه.ای.برهم.بخورد..این.همان.چیزی.است.كه.در.زندگی.مست.ها.روی.می.دهد..عاملی.جدید.در.
آگاهی.ایشان.ظاهر.گردیده.و.آن.عشقی.دردناك.برای.پروردگار.)معشوق.ربانی(.است..شدت.بی.سابقه.ی.این.
عشق.جدید.همه.ی.مالحظه.هایی.را.كه.پیش.از.این.عامل.هدایت.بودند.به.ورطه.ی.فراموشی.می.سپارد..اكنون.
سرور.و.شادمانی.در.معشوق.ربانی.عاملی.جهت.دهنده.و.محرك.است..سایر.نیروها.به.پشت.پرده.رفته.و.دیگر.
مؤثر.نیستند..نقشی.كه.این.عشق.تازه.در.یاوری.دادن.به.مست.ها.در.جهت.رسیدن.به.تعادل.و.توازنی.جدید.ایفا.
می.كند.بی.نظیر.است،.اما.این.توانایی.كم.كم.و.طی.مرحله.هایی.به.دست.می.آید.و.از.خصوصیت.های.مرحله.های.

متوسط،.انواع.گوناگونی.از.آگاهی.نامتعادل.می.باشد.

مستی الهی
مست.ها.روح.هایی.هستند.كه.از.خدا.مست.گشته.اند..جلوه.های.الهی.كه.آنها.دریافت.می.دارند.همراه. .
با.سروری.است.كه.از.درون.هر.نوع.ظاهر.كثیف.و.آلوده.ای.به.بیرون.نمایان.می.گردد..یك.حالت.از.سرافرازی.
نامتعادل.جای.خود.را.به.حالتی.دیگر.از.سرافرازی.نامتعادل.می.دهد..مستِی.الهی.كه.از.كیمیای.عشق.خدایی.و.
رهایی.بخش.حاصل.می.شود،.درجه.های.مختلف.دارد..مست.با.احساسی.از.شادمانِی.كنترل.ناپذیر.از.منزل.هایی.
اینكه. تا. این.منزل.ها.در.های.خود.را.به.روی.مست.می.گشایند. آنها.طراحی.نشده.اند.عبور.می.كند.. كه.مسیر.
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سرانجام.مست.در.شادمانی.نامحدوِد.ناشی.از.وصال.معشوق.ربانی.غرق.می.گردد..تنها.در.مرحله.ی.نهایی.است.

كه.تعادل.از.دست.رفته.او.سرانجام.باز.می.گردد.چرا.كه.تا.بر.تمامی.عامل.های.پیش.گیرنده.در.این.سیر.و.سلوك.
چیرگی.حاصل.نشود،.تعادل.از.دست.رفته.ی.آگاهی.باز.نمی.گردد.

خدمت مست ها
باوجود.اینكه.بسیاری.از.مست.ها.در.زمان.گذشتن.از.مسیر.زندگِی.درونی.،.تعادل.خود.را.از.كف.می.دهند،. .
آنها.بیشتر.وقت.ها.می.توانند.خدمت.های.موثری.را.برای.رهروانی.كه.در.پیشرفت.روحانی.به.درجه.ی.ایشان.

نمی.رسند.به.انجام.برسانند.
مست.ها.به.طور.كامل.از.ارزش.ها.و.مالحظه.های.دنیایی.بی.خبرند،.اما.آنها.به.نیازهای.معنوی.آن.عده. .
كه.در.تماس.با.ایشان.قرار.می.گیرند.حساسیت.بسیار.نشان.می.دهند..مست.ها.به.علت.اینكه.آگاهانه.در.آسمان.ها.

و.منازل.رفیع.تر.استقرار.دارند،.به.رهروان.كمكی.را.ارایه.می.دهند.كه.نیازمند.آن.هستند.

مست ها و آسمان ها
بعضی.مست.ها.در.آسمان.های.درونی.گیر.می.كنند..آنها.تحت.تأثیر.جریان.های.فیض.و.عشق.واقع. .
شده.و.به.حالت.حیرت.الهی.می.رسند..آنها.كاماًل.جذب.زیبایی.هستند..بعضی.مست.ها.در.نتیجه.ی.دگرگونی.
حاصل.از.ورود.به.آسمان.جدیدی.از.آگاهی،.سرگشته.می.گردند.و.نمی.توانند.موقعیت.خود.را.در.بطن.محیط.
جدید،.وظایف.جدید.و.قدرت.های.جدید.بیابند..بعضی.مست.ها.قادر.به.كنترل.سركشی.و.نافرمانِی.این.قدرت.ها.
نیستند.و.با.وسوسه.های.جدیدی.كه.از.میان.نمی.روند.رو.به.رو.هستند..آنها.نمی.توانند.به.سعی.خود.به.پیشرفت.
بیشتر.نایل.آیند.و.برای.جلوگیری.از.سقوط.هولناك.مجبورند.از.نیروهای.مافوق.الطبیعه،.بی.آنكه.فرق.قایل.شوند.
استفاده.كنند..به.طور.خالصه،.با.وجود.دسترسی.به.مقام.رفیع.معنوی،.بسیاری.از.مست.ها.در.آسمان.های.درونی.

به.راهنمایی.و.كمك.مرشد.كامل.)قطب(.نیازمند.می.باشند.
نقش.مرشد.كامل.در.زندگی.مست.ها

مرشد.كامل.بینشی.مستقیم.و.خطاناپذیر.از.شرح.كامل.فعالیت.ذهن.مست.دارد..او.بر.پیدایش.و.ماهیت. .

واقعی.حالت.غیرمعمولی.كه.مست.با.آن.رو.به.روست.واقف.است،.بنابراین.او.در.موقعیتی.است.كه.می.تواند.

وضعیت.مست.ها.را.از.دید.نیازهای.معنوی.ایشان.درك.نماید.و.می.تواند.به.آنها.كمك.نماید.تا.در.جهت.رسیدن.

به.هدف.كه.در.رسیدن.آن.به.شیوه.خویش.كوشا.هستند،.پیشرفت.بیشتری.حاصل.كنند..مرشد.كامل.بر.همه.ی.

مرحله.های.سیر.و.سلوك.همراه.با.خطرها.و.دام.ها.و.فرصت.های.مناسب.برای.پیشرفت.سریع.واقف.می.باشد..او.

به.مست.ها.راهنمایی.موثر.و.محرك.معنوی.ارایه.می.دهد.و.پیشرفت.آنها.را.در.راه.طریقت.تسهیل.می.نماید.تا.

اینكه.آنها.بیش.از.پیش.وسایلی.مناسب.در.ابراز.خواست.الهی.باشند..آنها.در.پیشبرد.طرح.الهی.در.كره.ی.زمین.
كارگزارانی.كارآمد.و.سودمند.می.گردند.

همبستگی در اثر كمك مرشد
و. همبستگی. از. حالتی. وارد. می.دارند. دریافت. )قطب(. كامل. مرشد. از. مناسب. كمك. مست.ها. وقتی. .
هماهنگی.جدید.یا.حالتی.مافوق.حالت.عادی.می.گردند..مست.ها.بیداری.بیشتر،.توازن.بیشتر،.شادمانی.بیشتر.و.
تماس.نزدیكتر.با.باالترین.حقیقت.را.تجربه.می.كنند..در.جنون.و.دیوانگی.معمولی.،.فرد.با.دارو.و.درمان.مناسب.
تنها.می.تواند.به.عادی.شدن.كار.معمولی.آگاهی.باز.گردد.؛.اما.اگر.جنون.الهِی.مست.ها.دریافت.كننده.كمك.
راهنمایی.بخش.مرشد.كامل.گردد،.بسان.تخته.ی.پرشی.او.را.به.سوی.تعادلی.پایدارتر.و.پرتحركتر.از.آگاهی.
سوق.می.دهد..مست.ها.بالقوه.قادرند.بیش.از.پیش.با.الوهیت.تماس.حاصل.نموده.و.آن.را.به.نحو.كامل.انتشار.

دهند.اما.بدین.منظور.به.كمك.كسی.كه.به.كمال.معنوی.دست.یافته.نیاز.دارند.
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ماهیت كمكی كه مست ها از مرشد دریافت می دارند
مرشد.كامل.می.تواند.به.خاطر.عشق.دایمی.و.كامل.خویش.و.جلب.توجه.جهانی.به.خود.با.هر.نوع. .
مستی.بی.درنگ.ارتباط.برقرار.سازد..او.در.مقام.معشوق.الهی.و.به.صورت.عاشق.الهی.برای.رها.ساختن.انرژی.
تازه.و.بخشیدن.كیفیتی.باالتر.و.سالم.تر.از.زندگی،.به.زندگی.مست.ها.وارد.می.گردد..برای.رسیدن.به.این.هدف.
او.آهسته.و.صبورانه.پیچیدگی.و.گره.سانسكاراهای.)كشته.اعمال(.تجمع.یافته.در.ساختمان.ذهنی.مست.ها.را.
خنثی.می.سازد..از.راه.چنین.عمل.گسترده.و.كاملی،.مرشد.كامل.در.مست.ها.تعادلی.در.میان.عقل.و.دل.به.وجود.
می.آورد،.مركزهای.جدید.و.پر.قدرت.تری.از.كنترل.را.به.فعالیت.وا.می.دارد.و.منابع.نهفته.ای.از.انرژی.معنوی.
را.رها.می.سازد..مرشد.كامل.مست.ها.را.به.روشنایی.بیشتری.از.آگاهی.به.خلسه.ای.عمیق.تر.به.عشقی.پاكتر.و.

وسیعتر.و.به.آفرینش.واكنشی.پر.قدرت.تر.و.حقیقی.تر.دعوت.می.نماید.

برخی مسایل كه به مست ها اختصاص دارد
وقتی.مرشد.كامل.در.رابطه.با.حالت.مست.ها.كار.خود.را.انجام.می.دهد.خود.را.با.برخی.مسایل.رو.به. .
رو.می.بیند.كه.ویژه.ی.مست.هاست..مست.بسیاری.از.مواقع.به.سستی.و.ضعف.كسانی.كه.با.آنها.تماس.حاصل.
قرار. محیط. تحریك.های. جریان. در. بیشتر. او. بنابراین. می.دهد.. نشان. اندازه.ای. از. بیش. حساسیت. می.نماید،.
می.گیرد.تا.انسان.معمولی.كه.هنوز.این.چنین.حساسیت.بیش.از.اندازه.ای.را.در.خود.پرورش.نداده.است..عشقی.
كه.مست.برای.سایرین.دارد.بیشتر.وقت.ها.او.را.به.شدت.عمل.وا.می.دارد.و.به.مرور.ممكن.است.به.شدت.
واكنش.عادت.كرده.و.گرفتار.شود..بدین.خاطر.است.كه.به.نظر.می.آید.مست.ها.بسیار.خشم.و.ستم.روا.می.دارند..
این.اوقات.تلخی.و.ستم.ظاهری،.سرانجام.برای.آنها.كه.مورد.ستم.واقع.شده.اند.نفع.معنوی.در.بر.خواهد.داشت..
اما.مست.خود.به.تسلیم.و.رضای.بیشتر.و.كاملتری.به.خواست.الهی،.با.عشقی.وسیع.تر.و.گسترده.تر.خود.را.با.
روح.های.ناكامل.به.نحو.كاملتر.یكی.دانستن.و.به.ادراك.عمیق.تر.و.كنترل.بیشتر.بر.ذهن.و.عقل.محتاج.است..

تمامی.اینها.را.مرشد.كامل.با.بردن.مست.به.آن.سوی.محدودیت.هایش.به.انجام.می.رساند.

مست را ازحالت مناعت به خدمت وا داشتن
یكی.از.دشوارترین.كارها.برای.مست.بیرون.آمدن.از.حالت.مناعت.و.خودكفایی.است..او.ممكن.است. .
آن.چنان.در.سرور.و.شادمانی.غرق.باشد.كه.نیازی.به.ایجاد.ارتباط.با.دیگری.را.در.خود.تجربه.نكند..او.ممكن.
است.خواسته.ای.نداشته.باشد.و.احتیاج.نیز.نداشته.باشد..همان.طور.كه.مست.به.جسم.خود.و.شرایط.مادی.زندگی.
خود.به.طور.كامل.بی.تفاوت.می.شود.همین.طور.نیز.می.تواند.به.وضعیت.مادی.یا.معنوی.سایرین.نیز.بی.تفاوت.
گردد..وقتی.مست.در.محدوده.ی.خودكفایی.و.بی.آرزویی.خویش.محصور.می.گردد،.تنها.مرشد.كامل.می.تواند.
او.را.از.تجرد.انتخابی.خویش.بیرون.آورد.و.با.بیدار.نمودن.عشقی.گسترده،.تمامی.محدودیت.های.او.را.در.هم.
شكسته.و.او.را.برای.به.عهده.گرفتن.مسئولیت.مهِم.ارایه.خدمت.واقعی.به.آنها.كه.نیازمند.كمك.معنوی.هستند،.

آماده.نماید.

مست به عنوان واسطه برای انتشار و پخش كمك معنوی
است.مست.می.تواند. آزاد. عالم. مانع.های. و. از.محدودیت. درونی.كه. آسمان.های. در. استقرار. دلیل. به. .
در.تماس.با.تعداد.بسیار.زیادی.از.روح.ها.قرار.گیرد.تا.آن.تعداد.كه.برای.یك.فرد.معمولی.آسان.و.امكان.پذیر.
می.باشد..ذهن.مست.هسته.ای.است.كه.آگاهانه.شكل.می.آفریند،.شكل.هایی.با.رابطه.هایی.بی.شمار.و.دامنه.دار.
و.بنابراین.مست.می.تواند.عاملی.موثر.برای.كار.معنوی.باشد.تا.تواناترین.فرد.عالم.خاكی..همچنین.ذهن.بیشتر.
مواقع.به.طور.مستقیم.به.عنوان.واسطه.ای.برای.ارسال.كمك.و.امداد.معنوی.به.نقاط.مختلف.دنیا.توسط.مرشد.

كامل،.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.
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اعطای كمال معنوی به مست
بیشتر.وقت.ها.وقتی.مرشد.كامل.به.مست.كمك.می.نماید.در.عین.حال.و.در.آن.واحد.از.طریق.او.به.تمام. .
جهان.نیز.كمك.می.نماید..از.این.رو.وقتی.یك.مست.ذهن.خود.را.برای.كار.مرشد.كامل.تسلیم.می.سازد.در.واقع.
به.مرشد.كامل.نزدیكتر.می.گردد..او.از.این.راه.خیلی.سریعتر.به.كمال.می.رسد.تا.اگر.از.تسلیم.سرپیچی.می.كرد..
از.هزاران.راه.بی.آنكه.بتوانند.مقاوت.كنند.هستی.حقیقی.و.درونی.مست.ها.شیفته..ی.مرشد.كامل.می.گردد.و.او.
در.آنها.چشمه.ای.زوال.ناپذیر.از.فعالیت.خالقه.را.بیدار.می.نماید..آنها.كه.از.خط.معمولی.و.عادی.زندگی.بیرون.
افتاده.بودند.بدین.ترتیب.به.سالمت.و.عافیت.و.بهبودی.بی.شبه.و.به.بینشی.همه.جانبه.بازگردانیده.می.شوند..

مرشد.كامل.آنها.را.چون.خویشتن.به.كمال.معنوی.می.رساند.
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 پیشگفتار
)قسمت دوم(

مؤلف:.عبدالكریم.رامجو.عبداهلل

فایده مست ها برای بشریت

نگارش.این.چند.سطر.به.عنوان.مقدمه.ای.برای.این.كار.بی.نظیر،.باعث.خوشبختی.و.مایه.ی.خوشی. .

خصوصیت.های. از. كه. پشتكار. و. تحقیق.. از. هم. یافته،. انجام. من. برادر. و. دوست. توسط. كه. كار. این. است..

غربی.هاست.برخوردار.بوده.و.هم.اینكه.توام.است.با.دركی.عمیق.از.نیروی.زندگی.كه.به.مشرق.زمین.تعلق.
می.گیرد.

هر.آنچه.اینجا.می.گویم.بر.اساس.تماس.نزدیك.و.پیوسته.ای.استوار.است.كه.در.بیست.و.پنج.سال. .

گذشته.با.مهربابا.داشته.ام..به.عالوه،.ایشان.نكاتی.را.برای.این.مقدمه.دیكته.نموده.اند.و.در.دوران.فعالیت.های.

شدیدی.كه.زیر.نظر.راهنمایی.های.او.در.رشته.های.كسب.و.كار.اجتماعی.و.خانوادگی.داشته.ام.و.آنچه.گاه.و.
بیگاه.از.تعالیم.او.جذب.نموده.ام.را.در.این.مقدمه.بازتاب.می.نمایم.

“خدا.به.انسان”.و.بازگشت.“انسان.به.خدا.“.این.است.خالصه.ی.داستان.زندگی.كه.از.گذشته.های.دور.با. .
نوری.جزئی.آغاز.شد.و.گاه.و.بیگاه،.نور.و.عشق.از.طریق.تجلی.های.كاملی.نظیر.عیسی.مسیح.شعله.ور.گردیده.
برای.درك.جنبه.های.كوتاه.مدت.و.دراز.مدت.زندگی،.در.حوزه.ی.محدود.عقل،.منطق.و.دلیل،.الزم. .

است.با.فكری.باز،.پیچیدگی.هایی.كه.در.پایان.به.سادگی.های.زندگی.تبدیل.می.گردد.بررسی.كنیم.
با.واقعیت.ها.باید.بی.پروا.رو.به.رو.شد.و.از.قراردادهای.موجود.به.نفع.عقیدهای.حاصل.از.آزادی.فكر.و. .

ذهن.اجتناب.ورزید.
صفر.برابر.است.با.هیچ.و.در.عین.حال.از.ارزش.تهی.بودن.آن،.خود.عاملی.مهمی.است.در.بر.آورد. .
ارزش.ها..بدین.ترتیب.اگر.عدد.یك.)1(.نمایانگر.یگانگی.و.حقیقت.خدا.باشد.و.عدد.صفر.)0(.نمایانگر.مجازی.
بودن.جهان.مادی،.می.توانیم.هر.تعدا.صفر.)جهان.مادی(.كه.بخواهیم.به.عدد.یك.)خدا(.بیفزاییم.و.تركیب.هایی.
را.به.وجود.آوریم.كه.دارای.اهمیت.می.باشد،.مانند.ده،.صد،.صد.هزار،.یك.میلیون.و.تا.به.آخر..به.عبارت.دیگر،.
صفر.)جهان.مادی(.به.خودی.خود.و.یا.در.تركیب.با.مانندهای.خود،.هیچ.است.و.ارزش.آن.نیز.هیچ،.اما.اگر.عدد.
یك.)خدا(.را.در.جلوی.خود.داشته.باشد،.تركیب.های.گوناگون،.ارزش.های.مشخصی.و.معینی.خواهند.داشت.

همین.گونه.نیز.برای.داشتن.گرایش.ها.و.درك.حقیقت.های.معنوی،.نیازی.نیست.كه.از.ماده.و.ماده.گرایی.ها. .

اجتناب.ورزیم.و.یا.اینكه.آن.را.تسلیم.نماییم..در.واقع.برای.تجلی.و.ابراز.الوهیت،.ماده.گرایی.واجب.و.گریز.ناپذیر.
می.باشد.

فناناپذیری.مردانی.مانند.حضرت.محمد،.بودا،.كریشنا،.مسیح.و.زرتشت.به.جسم.خاكی.وابسته.بود.و. .

فناپذیری.كه.در.اعصار.كوتاهی.از.تاریخ.بشریت،.آن.را.تقبل.نمودند.و.رها.كردند..آنها.ماده.را.به.كار.گرفتند.تا.
الوهیت.خود.را.ابراز.دارند.و.مأموریت.الهی.خود.را.به.انجام.برسانند.

اصواًل.معنویت،.مادیات.را.در.بر.می.گیرد.و.نیز.وجود.ماده.به.روح.بستگی.دارد..بدون.وجود.روح،.ماده. .

حالت.عدم.وجود.اولیه.را..هم.چون.هیچ.چیز.تقبل.می.كرد..خطایی.كه.در.شرق.و.هم.در.غرب.وجود.دارد،.قسمت.

نمودن.ذهن.و.ماده.بر.دو.بخش.به.طور.كامل..مجزا.و.جدا.از.هم.است..در.اثر.این.تقسیم.بندی،.زندگی.به.غلط.

بر.دو.بخش.مجزای.معنویت.و.مادیات.تقسیم.می.گردد..انسان.به.لحاظ.اینكه.جسم.او.از.ماده.تكامل.یافته،.ماده.
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می.باشد.و.به.لحاظ..اینكه.ذهن.او.نتیجه.ی.مستقیمی.از.الوهیت.فطری.اوست.معنوی.است..جنبه.های.عالی.تر.

زندگی.همان.اندازه.در.غرب.ماشینی.به.راحتی.قابل.شناخت.می.باشد.كه.در.بطن.خصوصیت.های.حیوانی.انسان.
كه.به.وفور.در.شرق.معنوی.یافت.می.شود.

برای.تقرب.و.نزدیك.تر.شدن.به.خدا،.ساده.ترین.راه.برای.انسان.نزدیك.تر.شدن.به.كسانی.است.كه. .

خود.به.تقرب.الهی.رسیده.اند،.كسانی.كه.از.طریق.پا.فراسوی.درك.نمودن.استدالل،.تجربه.و.دانش.معمولی،.

تماس.مستقیم.با.معنویت.برقرار.نموده.اند،.اما.انسان.خود.را.از.روی.غریزه.در.آنها.در.بند.كرده.است.و.رها.

شدن.را.دشوار.می.یابد.چرا.كه.اصرار.او.همیشه.بر.برون.گرایی.است،.خواه.برای.كمك.باشد.یا.علم،.آزادی،.

آرامش.و.سكون..داشتن.احساس.همدردی.با.روح.های.مست.الهی.مهم.تر.است.از.اینكه.با.آنها.تماس.فیزیكی.

داشته.باشیم..به.عبارت.دیگر.دیدار.یك.مست،.اگر.چنانچه.تنها.از.روی.كنجكاوی.باشد.و.یا.اینكه.به.انتقاد.از.

عادت.های.غیرمعول.او.بینجامد،.سود.چندانی.نخواهد.داشت..كار.واقعی،.خدمت.به.این.روح.های.مست.الهی.

است،.خدمتی.از.روی.عشق.و.فروتنی.و.كوشش.به.درك.پاكی.حقیقت.گوهر.زندگی.درونی.آنها..این.كوشش.
باید.از.ذهن.فرد.به.سوی.ذهن.مست.باشد.نه.اینكه.از.حواس.ظاهری.فرد.به.سمت.رفتار.تصنعی.او.

اما.جسم.خاكی.انسان.به.جسم.لطیف.او.)جسم.انرژی(.وابسته.است،.جسم.لطیف.او.به.ذهن.او.و.از. .

این.رو.ذهن.او.كه.به.روح.او.نزدیك.تر.می.باشد.پیشروترین.مجرایی.است.كه.خداوند.از.طریق.آن،.الوهیت.خود.
را.جاری.می.سازد..این.تجلی.الوهیت.از.طریق.این.مجراها.)Leela(.یا.بازی.كردگاری.نام.دارد.
بازی.كردگاری.به.طور.كلی.مربوط.می.شود.به.پخش.پاكی.و.محبت.او.در.تمام.عالم. .

برای.ابراز.و.تجلی.قدرت،.سرور،.معرفت،.نور.و.عشق.بیكران.خود،.خداوند.به.پاكیزه.ترین.مجاری.ذهنی. .

نیاز.دارد.و.پاكیزه.ترین.ذهن.ها.به.مست.ها.تعلق.دارد..آنها.خود.را.در.عشقشان..برای.خدا.غرق.كرده.اند..آنها.

شهوت،.خشم،.حرص،.طمع.و.سایر.نقاط.ضعفی.كه.تا.زمان.بیدار.شدن.به.سرشت.واقعی.و.زندگی.حقیقی،.كم.
و.بیش.به.نحوی.در.ذهن.همه.یافت.می.شود.را.ترك.گفته.اند.

وقتی.یك.ذهن.در.جهت.دادِن.انرژی.خود.به.سوی.هستی.باالتر.از.عقل،.توفیق.یافت.و.شروع.كرد.تا. .

عظمت.و.شكوه.و.زیبایی.كه.ذهن.به.طور.مستقیم.آن.را.درك.و.جذب.می.كند،.تشخیص.و.تجربه.نماید.بی.آنكه.

قوای.معمولی.خود.را.به.كار.گیرد.و.بی.آنكه.بر.حواس.جسمانی.خود.تكیه.كند،.آنگاه.شخص.مورد.نظر.بیشتر.و.

بیشتر.به.احتیاج.های.جسمانی.و.محیط.خود.بی.توجه.می.گردد..اكنون.تمام.انرژی.آگاه.او.در.جریان.زندگِی.تمركز.

یافته.ی.درونی،.به.طور.طبیعی.به.كار.گرفته.می.شود.و.بدن.و.زیستن.آن.را.به.انرژی.ناآگاه.خود.و.به.پشتیبانی.
مستقیم.سرچشمه.تمام.انرژی.ها.)خدا(.می.سپارد.

وجود.مست.ها.بر.این.واقعیت.گواهی.می.دهند،.آنها.با.اینكه.خود.را.در.معرض.گرما،.سرما.و.باران.شدید. .

قرار.می.دهند،.در.عین.حال.سالم.باقی.می.مانند..بدن.ایشان.بی.آنكه.بیمار.یا.فرسوده.شود.می.تواند.این.شرایط.
حاد.را.تحمل.كند.

مقصود.مست.ها،.خداست.و.بنابراین.تا.زمانی.كه.برای.پیشرفت.معنوی.خود.و.محیط.خود.ضروری. .

باشد،.حتی.در.حفظ.وجود.خاكی.خود.نیز.از.پشتیبانی.مستقیم.خدا.برخوردار.می.گردند..بعضی.مست.ها.هستند.

كه.ذهن.آنها.آن.چنان.پاك.گردیده.كه.به.طور.بنیادی.ذهن.های.خدا.می.گردند.و.از.طریق.این.مجراها،.بیكرانی.

خداوند.به.طور.مستقیم،.هر.چند.كه.مخفیانه،.به.تمام.عالم.سود.می.رسانند،.درست.به.همان.نحو.كه.تأثیر.مخفی.

و.غیرمستقیم.خداوند.پیوسته.به.تمام.عالم.نفع.می.رساند..چنین.مجذوب.های.كامل.كه.صد.در.صد.مست.هستند.

اگر.چه.در.خود.و.دنیا.مرده.اند.و.باوجود.حالت.به.ظاهر.بچه.گانه.و.جنون.آمیزی.كه.دارند،.آنها.واسطه.های.زنده.

و.مستقیمی.هستند.ما.بین.انسان.و.خدا..به.یك.مجذوِب.كامل.خدمت.نمودن.با.او.تماس.برقرار.كردن.و.یا.به.
او.گوش.فرادادن.مساوی.است.با.برقراری.تماس.مستقیم.با.خود.خداوند.

وقتی.ذهن.از.هرگونه.آرزو.و.افكار.به.طور.كامل.تهی.شد.و.از.تمامی.تأثیرها.و.روابط.بیرونی.آزاد.گردید،. .
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كار.عقل.و.استدالل،.اگر.چه.در.ظاهر.مغشوش.و.از.دست.رفته.به.نظر.می.آید،.اما.واقعیت.این.است.كه.به.

عالم.های.باالتر.دسترسی.حاصل.آمده.و.ورود.به.حوزه.ی.نامحدود.معنویت.انجام.پذیرفته.است،.جایی.كه.ذهن.
بی.آنكه.بر.قوای.معمولی.تكیه.كند.به.طور.مستقیم.فعالیت.می.نماید.

طبیعی.است.كه.كالم.و.كارهای.چنین.روح.هایی.كه.به.باالتر.از.عقل.دست.یافته.اند،.ممكن.است.بیشتر. .

غیرمنطقی.و.در.تضاد.با.فهم.و.شعور.جلوه.كند،.به.خصوص..اینكه.حتی.بدن.آنها.نیز.تحت.كنترل.استدالل.نبوده،.

بلكه.هستی.بیكران.آن.را.زنده.نگاه.می.دارد.و.از.این.رو.بدن.آنها.با.بی.تفاوتی.كامل.نسبت.به.محیط.اطراف،.

انواع.و.اقسام.شرایط.را.تحمل.می.كند.و.مست.ها.از.آن.نگهداری.نمی.كنند..بنابراین.مست.ها.نه.تنها.نسبت.به.

وجود.خاكی.خود.و.سایرین.بی.تفاوت.هستند،.بلكه.چنان.زیست.می.كنند.كه.گویی.از.جهان.و.كار.جهان.به.طور.

كامل.فارغ.و.وارسته.اند..درك.ناتوانی.این.عاشقان.خدا.و.روح.های.مجذوب.به.پرداختن.به.چیزی.یا.كسی.به.

جز.معشوق.ربانی.آنها،.دشوار.نخواهد.بود،.اگر.چنانچه.ایشان.را.با.مردان.و.زنان.معمولی.مقایسه.كنیم.كه.وقتی.
عشق.انسانی.آنها.اوج.می.گیرد،.خور.و.خواب.و.بسیاری.دیگر.از.احتیاج.های.جسمانی.خود.را.فراموش.می.كنند.
اما.حل.این.معما.آسان.نیست.كه.چرا،.این.روح.های.پاك،.بدون.استثنا.آن.چنان.از.كثافت.و.آلودگی. .

احاطه.شده.اند.كه.در.9.مورد.از.10.مورد،.عماًل.تجسمی.از.كثافت.و.آلودگی.می.باشند.
حكایتی.در.مورد.یك.مست.وجود.دارد.كه.نماز.را.بی.آنكه.وضو.بگیرد،.انجام.می.داد..وقتی.او.به.این.كار. .
ادامه.داد،.مردم.با.او.مخالفت.كردند.و.گفتند.كه.او.قانون.های.شریعت.را.زیر.پا.گذارده.و.باید.وضوی.الزم.را.به.
انجام.برساند..بدین.ترتیب.آن.مست.به.گرفتن.وضو.مشغول.شد،.اما.هرگز.نمی.توانست.به.موقع.آن.را.به.انجام.
برساند.و.در.نتیجه،.به.انجام.نماز.جماعت.نمی.رسید..مردم.كه.در.پایان.نماز.به.غیبت.او.پی.بردند..از.عمل.او.
بسیار.خشمگین.شدند.و.برای.اینكه.او.را.به.راه.آوردند.به.جستجوی.او.پرداختند..او.را.در.نزدیكی.منبع.آب.یافتند.
كه.به.شستشوی.جگر.و.قلوه.و.غیره.مشغول.بود..او.این.عضوها.را.یك.به.یك.خارج.نمود.و.پس.از.شستشوی.
كامل.در.جای.خود.قرار.می.داد..او.وقتی.دید.كه.مردم.او.را.نظاره.می.كنند.عصبانی.شده.فریاد.زد:”این.نظافت.
ظاهری.را.به.شما.واگذار.می.كنم..با.این.همه.ناپاكی.و.كثافت.كه.در.درون.من.وجود.دارد.نمی.توان.آن.طوری.

كه.باید.از.عهده.ی.این.نظافت.بر.آیم.و.از.امروز.به.بعد.نماز.شما.را.وداع.می.گویم.”.
چیز.شناخته.شده.ای.كه.در.علم.یوگا.وجود.دارد.و.آنهایی.كه.در.سطح.باال.عمل.می.كنند،.می.توانند. .

عضو.های.داخل.بدن.خود.را.به.عنوان.تمرین.روزمره،.پاكیزه.نمایند.
انسان.معمولی.كه.همه.روزه.به.هدف.های.خود.اشتغال.دارد،.به.پاكیزگی.بدن.خویش.).كه.در.درون. .
از.ناپاكی.و.آلودگی.لبریز.می.باشد(.توجه.دارد..اما.توجه.چندانی.به.كثافت.و.آلودگی.های.فكرهای.خودخواهانه.
كه.ذهن.او.را.احاطه.نموده.ندارد..ماهیت.ماده.ی.اولیه.ای.كه.از.آن.بدِن.انسان.در.داخل.رحم.تكامل.می.یابد.و.
نگهداری.و.توجه.دایمی.كه.از.آن.پس.برای.تمیز.نگهداشتن.سوراخ.های.بدن.انسان.ضروری.می.باشد،.برای.همه.
روشن.و.واضح.است.و.نظافت.همان.اندازه.برای.نمایش.است.كه.به.خاطر.خودش.انجام.می.گیرد.و.مسئله.ی.
زیبایی.ظاهری.نیز.در.رابطه.نزدیك.با.آن.قرار.می.گیرد..انسان،.آلودگی.و.كثافت.را.نادیده.می.گیرد.اگر.چنانچه.
در.معرض.دید.او.قرار.نداشته.باشد..كودكان.را.اگر.به.حال.خود.رها.كنیم،.ترجیح.می.دهند.آلوده.بمانند.و.انرژی.
خود.را.صرف.بازیگوشی.كنند.تا.اینكه.به.پاگیزگی.بپردازند..اگر.انسان.ها.مانند.كودكان.بی.خیال.و.همانند.آنها.
عالقمند.به.بازی.بودند،.آن.وقت.هر.انسانی.مثل.یك.كودك.به.یك.پرستاز.نیاز.می.داشت.تا.ظاهر.او.را.پاكیزه.

نگهدارد.
یك.مست.كه.ذهن.او.به.تمامی..بر.حقیقت.درونی.زندگی.متمركز.است،.با.زندگی.یك.طفل.بی.گناه. .
فصل.مشترك.بسیار.دارد،.درست.همان.طور.كه.از.بعضی.جهت.ها.با.یك.دیوانه.نیز.تشابه.ظاهری.دارد..اگر.
ذهن.انسان.به.این.سهولت.می.تواند.هویت.خود.را.با.جسمش.برابر.بداند.دلیلی.نیست.كه.ذهن.یك.مست.نتواند.
خود.را.با.الوهیت.برابر.و.یكی.نداند.كه.در.واقع.نیز.صرف.نظر.از.وضعیت.جسم.فیزیكی.كه.پوسته.خارجی.او.
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را.تشكیل.می.دهد.چنین.می.كند..داشتن.یك.جسم.پاكیزه.به.طور.حتم.این.را.نمی.رساند.كه.شخص.از.ذهنی.

پاكیزه.برخوردار.است.و.بالعكس،.ذهنی.كه.از.لحاظ.معنوی.پاكیزه.است.نیازی.به.بدن.پاكیزه.ندارد..واقعیت.

این.است.كه.ماهیت.عادت.هایی.كه.یك.انسان.پیش.از.بیداری.معنوی.دارد.به.طور.حتم.در.وقت.بیداری.درونی.

تغییر.نمی.كند..بالعكس،.عادت.های.جسمانی.نه.تنها.ادامه.می.یابند.بلكه.در.بسیاری.موارد.شدت.یافته.و.تناوب.

آنها.ازدیاد.می.یابد.و.این.بدین.دلیل.است.كه.روح.های.مست.به.طور.غریزی.كارهای.كم.و.بیش.خودكار.خود.را.
تكرار.می.كنند.

مست.ها.به.علت.اینكه.ذهنشان.به.طور.كامل.به.تجربه.های.درونی.مشغول.می.باشد.در.رابطه.با.جزییات. .

زندگِی.روزمره،.به.راهی.كشیده.می.شوند.كه.كمترین.مقاومت.را.نیاز.داشته.باشد.و.زیر.باِر.چیزی.می.روند.كه.

مستلزم.كمترین.اندازه.از.انرژی.آگاهی.باشد..بدین.علت.است.كه.اگر.ایشان.را.از.تمركزی.كه.بر.عادت.ها.یا.
اهداف.خود.دارند.باز.داریم،.زود.برانگیخته.و.ناراحت.می.شوند.

هیچ.چیز.نادرست.تر.و.نارواتر.از.این.نیست.كه.ناپاكی.و.كثافت.را.شرط.الزم.برای.بیدرای.باطنی.ذهن. .

بدانیم.و.این.طور.بمانیم..كوچكترین.تفاوت.برای.مست.نخواهد.داشت.اگر.چنانچه.او.را.وادار.كنیم.در.یك.قصر.

مجلل.زندگی.كند.و.مانند.یك.كودك.او.را.تمیز.و.پاكیزه.بداریم..در.واقع.نگهداری.و.پرستاری.)از.روی.عشق.

به.خدا(.از.وجود.جسمانی.این.ذهن.های.بیدار،.یكی.از.بهترین.فرصت.ها.را.برای.انسان.فراهم.می.آورد.تا.خدمتی.
بی.ریا.و.عاری.از.خودخواهی.را.به.انجام.برساند.

آنچه.مست.ها.به.بشریت.عرضه.می.دارند،.سودمندِی.بی.نظیر.آنها.در.بهسازی.سریع.و.عاقبت.بخیرِی. .

جهان.است..این.عامل.اصلی.یعنی.تأثیر.پیوسته.و.جمعی.تمام.مست.های.جهان،.برای.بهسازی.تمام.موجودهای.

زنده.در.تمام.دنیا،.اساسی.تر.و.مستقیم.تر.است.تا.تأثیر.روزمره.ی.خورشید.كه.این.طور.عمیقانه.بر.زندگی.روزانه.ما.

اثر.می.گذارد..در.مقایسه.با.نور.عشقی.كه.به.طور.مستقیم.از.این.كودكان.خدا.برای.نفع.تمامی.زندگی.بر.كره.ِی.

زمین.می.تابد،.نور.خورشید.انعكاس.غیرمستقیمی.است.از.نور.حقیقی.خداوند.كه.در.عالِم.وجود،.سرچشمه.ی.تمام.

نور.و.عشق.می.باشد..باوجود.محیط.منزجر.كننده.ای.كه.آنها.را.احاطه.نموده.و.خصوصیت.های.فردی.كه.تنها.

تاب.تحمل.آن.را.دارند،.مست.ها.بر.خالف.بسیاری.دیگر.از.انسان.ها.و.اشیا.بی.نهایت.برای.همنوع.خود.مفید.
می.باشند.

واقعیت.دارد.كه.هر.موجود.و.هر.شیی،.در.جایی.و.زمانی.در.حفظ.آفرینش.مفید.قرار.می.گیرد،.اما.در.عین. .

حال،.چیزها.و.موجودهایی.هستند.كه.وجودشان.بیشتر.برای.دیگران.است.تا.برای.خود.و.بیشتر.برای.بهسازی.

كلی.موجودها.هستند.تا.برای.حفظ.و.بقای.شخصی.خود..برای.ثابت.نگهداشتن.یك.كشتی،.پاره.سنگی.را.كه.

در.ته.كشتی.قرار.می.دهند،.گاهی.بسیار.ضروری.می.باشد..در.عین.حال.اگر.باری.با.همان.وزن.موجود.باشد.

ترجیح.داده.می.شود..كسانی.هستند.كه.تا.حدودی.دیوانه.ها.را.سربار.برای.خود.و.سرباری.برای.همنوع.های.خود.

می.دانند..با.این.حال.نمی.توان.منكر.شد.كه.این.ذهن.های.نامتعادل،.به.طور.مستقیم.وسایل.خدمت.های.با.ارزشی.
را.برای.سایرین.در.شكل.تیمارستان.و.بیمارستان.هایی.كه.برای.این.قبیل.مردم.فراهم.آورده.اند.

در.مورد.مست.ها،.مسئله.ی.نامتعادل.بودن.ذهن.هرگز.مطرح.نیست..بلكه.برعكس،.تنها.ذهن.متعادل،. .

ذهن.مجذوب.كامل.است.چرا.كه.برای.همیشه.از.نوسان.و.جنبش.به.طور.كامل.باز.ایستاده.و.به.شناخت.كامِل.

روح.چیره.شده،.به.عبارت.دیگر.الوهیتی.كه.نادانسته.از.دست.رفته.بود.تا.اینكه.دانسته.به.دست.آید.را.دوباره.به.
دست.آورده.است.

تمام.فلسفه،.معنویت.و.عرفان.را.می.توان.در.آنچه.من.در.مراحل.اولیه.از.آموزشی.كه.نزد.بابا.داشتم.و. .
از.او.شنیدم.خالصه.نمود:

 ذهنی كه از كار باز ایستاده، خداست
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 ذهنی كه كار می كند، انسان است
 ذهنی كه آهسته كار می كند، مست است

ذهنی كه تند كار می كند، دیوانه است
برداشت.من.از.مطالب.باال،.این.واقعیت.مهم.در.مورد.مست.هاست.كه.مست.ها.بر.خالف.دیوانه.ها،.نه.تنها.
برای.خود.و.سایرین.سربار.نیستند.بلكه.وسایل.و.ابزار.كاملی.هستند.كه.از.طریق.ایشان،.محبت.و.بركت.بی.حد.

و.حساب.خداوند.بر.كلیه.ی.موجود.های.زنده.كره.ی.زمین.پیوسته.نفوذ.می.نماید.
همه.می.دانند.كه.بابا.از.سال.1925.پیوسته.سكوت.كرده.است،.اما.معدود.كسانی.می.دانند.كه.بیش.از. .
بیست.سال.است.كه.او.استفاده.از.قلم.را.نیز.متوقف.نموده،.مگر.برای.امضا،.آن.هم.اگر.الزم.باشد؛.بنابراین.
می.خواهم.این.پیشگفتار.با.قسمتی.از.نامه.ای.كه.با.دستخظ.خود.در.ژانویه.1926.برای.من.نوشتند.به.پایان.

برسانم:
یوگی. آنهایی.كه. تجربه.اند،..بسیارند. آنهایی.كه.صاحب. بسیارند. راه.هستند،. در. آنهایی.كه. ))بسیارند. .
هستند،.اما.معدودند.كسانی.كه.كامل..اند..هرگز.از.اولیا.بد.مگو..آنها.برای.دنیا.نشانه.ها.و.عالیم.حقیقت.و.كمك.

هستند.
درود.من.بر.همه.ی.كسانی.كه.خدا.را.دوست.دارند،.بر.پیران.و.اولیا..و.مرتاضان.و.درود.من.بر.قطب.ها.. .

اینها.همه.شكل.های.مختلفی.از.من.هستند.((.
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فصل اول

روح های پیشرفته

و. دسامبِر.1946. ماه.های. بین. بیشتر. كه. یافته. تشكیل. مفاهیمی. سلسله. از.یك. فصل. این. محتوای. .

ژانویه1947.توسط.مهربابا.دیكته.شده.است..هر.یك.از.مباحث.با.استفاده.از.تخته.ی.الفبا.به.وسیله.ی.مهربابا،.
هجی.گردیده.و.نقش.من.این.بوده.كه.این.مطلب.ها.را.به.ترتیب.در.آورده.و.صورت.رسمی.به.آنها.بدهم.

از.زمانی.كه.اصل.مطالب.توسط.بابا.دیكته.شد،.گهگاه.از.راهنمایی.او.برخوردار.بودم.و.نكته.هایی.كه. .

در.ابتدا.برای.من.مبهم.بودند.را.بابا.روشن.نموده.اند..در.نتیجه.بابا.بر.محتوی.این.كتاب.بسیار.افزوده.اند.و.عالوه.

بر.این،.بابا.هر.فصلی.را.كلمه.به.كلمه.بررسی.فرموده.اند.و.شكل.و.محتوی.زیر.تصحیح.های.نهایی.او.را.شامل.
می.شود.

ارایه.دادن.این.مطالب.به.زبان.انگلیسی.و.برای.خواننده.ی.غربی.اشكال.هایی.را.به.وجود.می.آورد.چرا. .

كه.واژه.های.انگلیسی.كه.بیانگر.حالت.ها.و.تجربه.های.گوناگوِن.معنوی.و.بیانگر.حالت.های.مختلف.مست.ها.

باشد.بسیار.نادر.می.باشد.و.حتی.واژه.ی.انگلیسی.برای.لغت.مست.و.درجه.های.مختلِف.پیشرفت.معنوی.وجود.

ندارد..با.این.وجود،.در.حالی.كه.بابا.از.واژه.های.عرفانی.و.ودانتیك.استفاده.نموده.اند،.تفسیر.بابا.ساده.و.قابل.درك.
می.باشد.

در.شروع.بابا.روح.های.پیشرفته.را.به.پنج.دسته.تقسیم.می.نماید: .
1-.مجذوب.2-.مست.3-.مشغول.اهلل.4-.مع.اهلل.5-.دیوانه.ی.اهلل

او.حالت. و.در.خدا.غرق.شده..حالت. به.خدا.رسیده. آسمان.هفتم.روحی.است. 1- مجذوب:.مجذوب.

فناست..منیت.محدود.او.به.كلی.نابود.و.وجود.او.تنها.در.شادی.بیكران،.قدرت.بیكران.و.دانش.بیكران.هستی.

دارد..او.از.جهاِن.محدود،.جسم.خاكی.خویش.و.یا.شش.آسماِن.زیری.بی.خبر.و.ناآگاه.است..او.فقط.از.خود.به.
عنوان.خدا،.آگاهی.دارد.

2-     مست:.مست.ها.از.خدا.هستند..عشق.الهی.به.آنها.مستی.می.دهد..وقتی.فرد.از.مشروب.الكلی.یا.دارو.

مست.می.شود.دوام.این.احساس.خوشی.تا.زمانی.ادامه.دارد.كه.مواد.مست.كننده.با.غلظت.كافی.در.رگ.های.او.

موجود.باشد..او.احساس.خوشی.می.كند.و.به.چیزی.یا.كسی.اهمیت.نمی.دهد..تنها.احساسی.كه.بر.او.غالب.است.

احساس.مستی.است.كه.در.این.احساس،.گذشته،.حال.یا.آینده.در.حقیقت.معنی.و.مفهومی.ندارد،.اما.همین.كه.

این.مستی.معمولی.از.بین.می.رود.حالت.خماری.به.او.دست.می.دهد..مستی.او.موقت.و.ناپایدار.است.و.حدود.

مستی.او.توسط.شرایط.دنیا،.توانایی.مالی.و.ساختمان.بدنی.او.تعیین.و.مقرر.می.گردد..اما.مست.الهی.نیز.دقیقًا.

.همان.احساسی.را.دارد.كه.یك.مست.الكلی.دارد.و.متناسب.با.شدت.و.اندازه.ی.مستی،.او.نیز.برای.هیچ.چیز.و.

هیچ.كس.اهمیت.قایل.نیست..با.این.تفاوت.كه.مستی.او.پیوسته،.پایدار.و.افزایش.پذیر.است،.هرگز.از.آن.كاسته.

نمی.شود.و.فاقد.هرگونه.واكنش.بدنی.یا.ذهنی.می.باشد..این.نوع.مستی،.جاودانه.و.پایدار.است.و.شراب.آن.نیز.
خالص.و.ناب.می.باشد.

احساس.عمده.ای.كه.به.مست.الهی.دست.می.دهد.خوشِی.همیشگی.است..اما.باخبری.او.از.آسمانی.كه.در.

آن.قرار.دارد.نسبت.معكوس.با.شدت.مستی.اش.دارد.و.او.توجه.چندانی.به.آن.ندارد..درست.به.همان.روش.كه.

یك.مست.الكلی،.كم.و.بیش.از.آنچه.در.اطرافش.روی.می.دهد،.باخبر.است.و.با.خبری.او.نسبت.عكس.با.شدت.

مستی.او.دارد؛.اما.او.عالقه.چندانی.به.هوشیاری.نشان.نمی.دهد.چرا.كه.احساس.عمده.ی.او.لذت.بردن.از.مستی.
می.باشد..مست.الهی.می.تواند.در.هر.آسمانی.باشد.
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این.است.كه.خواه.خواب. از.خصوصیت.های.فردی.كه.مشغول.اهلل.خوانده.می.شود. 3- مشغول اهلل:.

باشد.یا.بیدار.و.صرف.نظر.از.رفتار.ظاهریش،.پیوسته.و.مدام.بی.آنكه.كوششی.در.این.امر.به.عمل.آورد،.به.فكر.

خدا.مشغول.می..باشد..اما.اندیشیدن.او.به.خدا.به.طور.معمول.ناآگاهانه.صورت.می.گیرد،.درست.به.همان.گونه.كه.

انسان،.شب.و.روز.بی.آنكه.آگاه.باشد.به.عمل.تنفس.مشغول.می.باشد..مگر.اینكه.در.اثر.تقالی.زیاد،.نفس.او.

بند.آید..حال.همان.طور.كه.انسان.به.هنگام.تقالی.زیاد.از.تنفس.عمیق.و.سریع.خویش.آگاه.می.گردد.همین.طور.

نیز.اگر.در.اشتغال.فكری.و.ناخودآگاه.یك.فرد.مشغول.اهلل.جلوگیری.به.عمل.آید،.برای.یك.لحظه.به.مشغولیت.

خود.واقف.می.گردد،.چرا.كه.ترتیب.و.نظام.او.بر.هم.خورده.است..ذهن.یك.فرِد.مشغول.اهلل.به.مانند.یك.انسان.

معمولی.فعالیت.می.كند.و.اگرچه.از.لحاظ.معنویت.پیشرفته.است،.اما.در.جرقه.های.نادر.از.پیشرفت.معنوی.خود.
آگاه.می.گردد.

بیشتر.افراد.مشغول.اهلل.در.سه.آسمان.اول.قرار.دارند.و.چند.نفری.نیز.در.آسمان.پنجم..آنها.آسمان.چهارم.

را.رد.می.كنند..وقتی.یك.فرِد.مشغول.اهلل.به.آسمان.پنجم.می.رسد.مست.شده.و.مابقی.پیشرفت.روحانی.خود.را.

به.صورت.یك.مست.به.انجام.می.رساند..بنابراین.یك.فرد.مشغول.اهلل.به.طور.معمول..در.یكی.از.سه.آسمان.اول.
و.در.موارد.نادر.در.آسمان.پنجم.قرار.دارد.

4- مع اهلل )خدا(:.این.نوع.رهرو.به.مشغول.اهلل.شباهت.دارد.یعنی.اینكه.او.نیز.به.خدا.فكر.می.كند.با.این.

تفاوت.كه.این.كار.را.به.همت.و.كوشش.آگاهانه.خود.انجام.می.دهد..تمركز.او.بر.خدا.نه.ناآگاهانه.صورت.می.گیرد.

و.نه.اینكه.همیشگی.است.بلكه.به.همت.و.اراده.ی.شخصی.بستگی.دارد..از.این.رو.رابطه.او.با.خدا.در.نوسان.های.

پیاپی.است.و.پیشرفت.او.در.طریق.معنویت.به.یك.جهتی.و.مستقیمی.فرد.مشغول.اهلل.نیست..شخصی.را.كه.

مشغول.اهلل.نامیدیم،.تند.و.مستقیم.به.مانند.قو.پرواز.می.كند.اما.آن.كه.مع.اهلل.است.به.مانند.گنجشك.به.این.
سو.و.آن.سو.پرواز.می.كند.و.همواره.چیزهایی.كه.اهمیت.ندارند.حواس.او.را.پرت.می.كنند.

واژه.مع.اهلل.به.ویژه.در.مورد.راجا.یوگا.و.دنیان.یوگا.و.كسانی.كه.بابا.آنها.را.رهروان.مبتدی،.پیشرفته.و.بسیار.

پیشرفته.می.نامند.و.خصوصیت.های.ایشان.در.صفحه.های.بعد.تشریح.گردیده.به.كار.می.رود..آنكه.مع.اهلل.است.
اگر.در.راه.باقی.بماند.)كه.به.طور.معمول.نیز.چنین.می.باشد(.هرگز.از.آسمان.ششم.جلوتر.نخواهد.رفت.

5-.دیوانه.ی.اهلل:.از.نقطه.نظر.انسان.معمولی.ممكن.است.تفاوت.چندانی.بین.دیوانه.ی.معمولی.و.دیوانه..اهلل.

دیده.نشود..اما.از.دیدگاه.معنویت.تفاوت.بین.این.دو.بسیار.است..ذهن.دیوانه.ی.معمولی.در.مقابله.با.معضل.ها.و.

مشكل.های.جهاِن.مادی.با.شكست.رو.به.رو.شده.و.او.برای.گریز.از.یك.موقعیت.غیرقابل.تحمل.مادی.برای.

همیشه.به.خیالبافی.پناه.می.برد..اما.دیوانه.ی.اهلل.هر.چند.تعادل.ذهنی.و.درك.نمودن.حالت.غیرمعمول.خود.را.

از.دست.داده.است،.اما.علت.آن.عدم.توانایی.در.حل.مشكل.های.دنیوی.نبوده،.بلكه.او.به.خاطر.پیوسته.به.خدا.

اندیشیدن،.سالمت.ذهن.خود.را.از.كف.داده.است..اگر.چه.او.دیوانه.است.اما.تحت.كشش.آرزوهای.واال.می.باشد.

و.گرچه.از.بیشتر.خیال.بافی.های.خود.نفع.قابل.لمسی.نصیب.او.نمی.شود،.اما.در.عین.حال.از.حالت.دیوانگی.
الهی.خود.لذت.می.برد.

مهربابا.این.دیوانگان.اهلل.را.به.سه.نوع.تقسیم.می.نماید:
الف(.آنها.كه.ذهنشان.در.اثر.تكرار.مداوِم.افكار.الهی.و.روحانی،.تعادل.خود.را.از.دست.می.دهد..آنها.در.
مورد.خدا.مطالعه.می.كنند،.از.خدا.صحبت.می.كنند.و.به.خدا.می.اندیشند،.حتی.به.قیمت.خور.و.خواب.تا.اینكه.

ذهنشان.تحت.این.فشار.از.پا.در.می.آید.
ب(.آنها.كه.ذهنشان.در.اثر.تماس.با.فضای.یك.روِح.بسیار.پیشرفته.از.كار.می.افتد..بسیار.اتفاق.افتاده.كه.
برخی.افراد.در.تماس.با.بابا.گاهی.عالیمی.از.دیوانگی.الهی.را.از.خود.بروز.می.دهند..آنها.چنان.تحت.تأثیر.واقع.
می.شوند.كه.روزها.یا.هفته.ها.ذهنشان.به.طور.موقت.حالتی.از.دیوانگی.پیدا.می.كند..در.بعضی.موارد.نادر.این.
جنون.الهی.همیشگی.می.شود،.به.ویژه..در.مواردی.كه.شخص.آمادگی.برای.تماس.با.فضای.معنوی.یك.روِح.
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پیشرفته.تر.را.نداشته.باشد.و.اینكه.تماس.به.صورت.اتفاقی.رخ.دهد..در.عرفان.این.حالت.از.دیوانگی.الهی.را.
حال.دایم.نامیده.اند.

ج(.آنها.كه.عارفان.افتاده.ی.راه.می.نامند.و.به.زبان.ودانتیك.یوگا.برشتا.گویند..وقتی.رهرو،.خواستار. .

تجربه.های.معنوی.است.و.یا.اینكه.تمرین.های.معنوی.و.دشواری.را.دنبال.می.كند،.ممكن.است.ذهن.او.تاِب.

تحمل.آن.را.نداشته.باشد.و.یا.اینكه.بحران.یا.حادثه.ای.در.محیط.خاكی.او.بروز.دهد.و.او.را.از.مقصود.به.طور.

الهی. به.جنون. آورد.كه. به.وجود. او. اینها.می.تواند.چنان.طغیانی.در.ذهن. از. ناگهانی.منحرف.سازد..هر.یك.

بینجامد..چنین.فردی.افتاده.ی.راه.نام.دارد.و.او.پیش.از.اینكه.پا.فراسوی.آسمان.سوم.بگذارد.از.پا.در.آمده.است،.
اما.این.افتادگی.موقت.است.و.پیشرفت.او.با.گرفتن.بدنی.جدید.از.سر.گرفته.می.شود.

تا.كنون.پنج.گروه.از.روح.های.پیشرفته.را.در.نظر.گرفته.ایم.و.بسته.به.رابطه.ای.كه.با.خدا.دارند.و.با. .

در.عرفان. واژه.هایی.كه. اكنون. نموده.ایم،. متمایز. یكدیگر. از. را. آنها. به.سوی.خدا.پیش.می.گیرند،. روشی.كه.
اسالمی.برای.برخی.از.آنها.به.كار.می.رود.را.مورد.بحث.قرار.می.دهیم.

در.آغاز.باید.گفت.كه.رهروان.آنهایی.هستند.كه.در.طریق.روحانی.قرار.دارند.و.بر.آنها.یا.جذبه.حاكم. .

است.و.یا.سلوك..سلوك.یعنی.به.طور.طبیعی.آگاه.بودن.از.آنچه.شخص.انجام.می.دهد.و.اینكه.فرد.در.راه.طریقت.
به.كجا.می.رود.

رهروی.كه.جذبه.بر.او.حاكم.است،.مست.نام.دارد.و.رهروی.كه.با.چشمان.باز.طی.طریق.می.كند.سالك.. .

در.آسمان.ششم،.مست.و.سالك.هر.دو.عارف.بر.حق.هستند،.اما.مست.و.سالك.وقتی.به.آسمان.هفتم.راه.یابند.

هر.دو.مجذوب.می.شوند..منظور.این.است.كه.حتی.سالك.نیز.به.هنگام.ورود.به.آسمان.هفتم.مجذوب.می.گردد..

مجذوب.یعنی.كسی.كه.تحت.تأثیر.جذبه.قرار.دارد.و.اگرچه.حالت.جذبه.در.همه.ی.آسمان.ها.از.جمله.آسمان.

ششم.محدود.است،.اما.در.آسمان.هفتم.نامحدود.و.الهی.می.باشد..واژه.ی.عرفانی.برای.واصل.خدا،.مجذوب.اهلل.
است.چرا.كه.این.مجذوب.تنها.فردی.است.كه.به.طور.كامل.تحت.جذبه.می.باشد.

رهرو.وقتی.به.آسمان.هفتم.وارد.می.شود،.كثرت.را.با.خود.به.عالم.وحدت.می.برد.و.وقتی.دوباره.نزول. .

می.نماید.وحدت.را.به.عالم.كثرت.می.آورد،.اما.مجذوب.آسمان.هفتم.اگر.به.آگاهی.عادی.و.معمولی.نزول.كند.
به.یكی.از.گروه.های.زیر.تعلق.می.گیرد:

سالك.كامل.كه.حلقه.و.وظیفه.ندارد،.اما.می.تواند.یك.روح.دیگر.را.از.لحاظ.معنوی.همچون.خود.نماید.
سالك.اكمل.كه.خود.را.در.كار.الهی.می.گمارد.و.حلقه.و.وظیفه.ندارد..اگر.چه.او.فاقد.حلقه.است،.اما.می.تواند.

تنی.چند.از.روح.ها.را.از.لحاظ.معنوی.همچون.خود.نماید.
سالك.مكمل.یا.قطب.كه.هم.وظیفه.دارد.و.هم.دارای.حلقه.می.باشد..او.می.تواند.هر.تعدادی.از.روح.ها.را.

كه.بخواهد.از.لحاظ.معنوی.همچون.خود.سازد.
نباید.تصور.كرد.كه.هر.روح.پیشرفته.ای.به.این.هدف.واالی.وصال.خدا.دست.می.یابد.و.برای.اینكه.نادر.

بودن.وصال.خدا.روشن.شود،.مهربابا.بیت.زیر.را.از.حكیم.سنایی.نقل.قول.فرموند:
“دوره ها باید كه تا یک مرد صاحبدل شود.”

مهربابا.این.شعر.را.چنین.تفسیر.نمودند:.دوره.های.بسیار.الزم.است.تا.كه.یك.روح.پیشرفته.به.وصال. .
خدا.نایل.آید.

باید.در.نظر.داشت.كه.وصال.خدا.پدیده.ای.بسیار.نادر.است.و.از.گفته.های.مهربابا.این.گونه.متوجه.می.شویم.

كه.تعداد.بسیار.كمی.از.آنها.كه.پیشرفت.روحانی.را.در.مستی.به.انجام.می.رسانند،.پس.از.وصل.دوباره.نزول.

می.كنند.اما.بیشتر.روح.های.مشغول.اهلل1.پس.از.وصل.نزول.نموده.و.یا.سالك.كامل.می.شوند.و.یا.سالك.اكمل.
باید.به.خاطر.داشت.روحی.كه.مشغول.اهلل.می.باشد.تا.آسمان.پنجم.پیشرفت.نموده.و.از.آن.پس.پیشرفت.او.به.سوی.خدا.به.صورت.مست.انجام.می.گیرد.و.روحی.  1

كه.مع.اهلل.خوانده.می.شود.فراسوی.آسمان.ششم.نمی.تواند.برود
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و.یا.سالك.مكمل.
آنها.كه.از.جذبه.نسبی.برخوردارند.در.عرفان.مست.اهلل.نام.دارند.و.آنها.را.برای.سهولت.به.اختصار.مست. .
می.نامیم..مشغول.اهلل.در.هر.آسمانی.كه.باشد.سالك.است،.اما.باخبری.او.از.موقعیت.خویش.دایمی.نبوده.و.گاهی.
هست.و.گاهی.نیست..اما.مانند.یك.مست.در.جذبه.نیست.با.این.وجود.فكرهای.او.بر.خدا.متمركز.است.به.طوری.
كه.چندان.از.آنچه.در.اطرافش.روی.می.دهد.خبر.ندارد..او.به.فردی.می.ماند.كه.به.نوشتن.مقاله.ای.دشوار.اشتغال.

دارد.و.در.این.كار.چنان.تمركز.حواس.به.خرج.می.دهد.كه.خبر.چندانی.از.اطراف.خود.ندارد.
با.واژه.ی.عرفانی.مشغول.اهلل.آشنا.شده.ایم.و.همچنین.مع.اهلل.كه.تا.آسمان.ششم.)و.در.آسمان.ششم(. .
سالك.است.و.اما.به.لحاظ.این.كه.مشغول.اهلل.و.مع.اهلل.هر.دو.سالك.می.باشند.آنها.را.رهروان.شبه.سالك.

می.نامیم.
دیوانه.ی.اهلل.لقبی.است.عارفانه.اما.واژه.ی.عمومی.برای.آن.دیوانه.ی.خدا.می.باشد. .

حال.در.سه.ستون.پنج.نوع.روح.پیشرفته.را.چنانچه.مهربابا.توصیف.فرموده.اند.نشان.می.دهیم..در.ستون. .
اول.واژه.های.انگلیسی،.ستون.دوم.واژه.های.عرفانی.و.ستون.سوم.مترادف.آن.را.نشان.می.دهیم..

واژه  ی انگلیسیواژه ی عرفانیواژه ی مترادف یا خالصه
God - mergedمجذوب هللامجذوب

God - intoxicatedمست هللامست )مرد(، مستانه )زن(

مشغول هللارهروان شبه سالك
مع هللا

 God – absorbed
God - communed

God - madدیوانه ی هللادیوانه ی خدا

و.اما.واژهای.عرفانی.بسیار.است.و.گاهی.آنها.با.هم.تداخل.دارند.و.كسی.كه.با.آنها.آشنایی.ندارد.ممكن. .

است.آنها.را.بی.اهمیت.و.گیج.كننده.بداند..برای.مثال.یك.ولی.می.تواند.در.آسمان.پنجم،.ششم.و.یا.هفتم.باشد..

او.می.تواند.مجذوب.كامل،.مست.و.یا.مشغول.اهلل.باشد.و.اما.در.رابطه.با.مع.اهلل.تنها.در.مورد.نادری.كه.در.آسمان.
پنجم.یا.ششم.باشد.واژه.ی.ولی.برای.او.به.كار.می.رود.

و.اما.یك.مست.هر.چند.كه.مانند.رهروان.شبه-.سالك.به.خدا.مشغول.نیست.و.به.مانند.یك.مجذوب. .

واصل.نمی.باشد،.با.این.وجود.ممكن.است.بعضی.از.ویژگی.های.رهروان.شبه-.سالك.و.یا.مجذوبین.را.داشته.

باشد.و.برای.آنها.است.كه.مهربابا.واژه.ی.مسِت.شبه-.سالك.و.مسِت.شبه-.مجذوب.را.به.كار.می.گیرند..در.این.

كتاب.در.فصل.پیوست.تعدادی.از.مست.ها.توصیف.شده.اند.كه.یكی.از.دو.خصوصیت.ها.را.دارا.هستند.و.این.واژه.

بدین.جهت.دارای.اهمیت.است..ویژگی.اصلی.یك.مسِت.شبه.سالك.اگر.چه.مستی.است.اما.او.صفت.سالك.

را.دارد.یعنی.اینكه.تا.حدودی.از.محیط.فیزیكی.خویش.با.خبر.است.و.تا.حدودی.از.آسمانی.كه.در.آن.استقرار.
دارد.مطلع.می.باشد.

یك.مست.شبه.مجذوب.كه.از.قضا.نوع.نادری.است.هرچند.ویژگی.اصلی.او.مستی.است،.اما.صفت. .

مجذوِب.آسمان.هفتم.را.دارد..یعنی.این.كه.بسته.به.درجه.پیشرفت،.كم.و.بیش.واصل.خداست..در.رابطه.با.این.

حالت،.مهربابا.از.حافظ.نقل.می.فرمایند.كه.می.گوید.اگر.بر.چنین.مسِت.شبه.مجذوبی،.مستی.الهی.غالب.شود.او.
مجذوِب.كامل.می.شود،.اما.به.ندرت.چنین.می.گردد.

از این شوری كه در سر دارم امشب همی ترسم كه حافظ محو گردد     
مهربابا.این.گونه.معنی.نمودند: .

حافظ.از.آن.مستی.كه.امشب.در.سر.دارد.می.ترسد.كه.در.اقیانوس.الهی.غرق.شود. .
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همان.طور.كه.پیش.از.این.دیدیم.یك.مجذوب.كامل.)روح.واصل.خدا.در.آسمان.هفتم(.ولی.نام.دارد.و. .

به.خاطر.خوشی.و.سرور.حاصل.از.وصال.خدا،.مست.می.باشد..این.به.كسی.می.ماند.كه.با.داشتن.مدرك.فوق.

لیسانس.به.طور.اتوماتیك.دارای.مدرك.لیسانس.نیز.هست..اما.هر.چند.كه.مجذوب.به.طور.خودكار.هم.ولی.
می.باشد.و.هم.مست.اما.هرگز.نمی.تواند.سالك.باشد.

مهربابا.با.اصطالح.عرفانی.چنین.خالصه.می.فرمایند.كه.در.مجذوب.های.آسمان.هفتم،.والیت.و.مستی. .

مستتر.است،.اما.سلوك.نیست..به.عبارت.دیگر.حالت.یك.مجذوب.حالت.های.یك.ولی.و.یك.مست.را.شامل.
می.شود،.اما.حالت.سالك.را.شامل.نمی.گردد.

دو.اصطالح.دیگر.برای.مشخص.نمودن.روح.واصل.خدا.وجود.دارد،.یكی.َقوس.ghous.و.دومی.قطب.. .

بعضی.مست.ها.بعضی.از.خصوصیت.های.یك.قوس.را.دارند،.چنین.مست.را.ِشبِه.قوس.نامند.و.آنها.وقتی.در.

یك.حالت.به.خصوص.از.آگاهی.باشند.دست.و.پای.خود.را.می.توانند.از.بدن.جدا.نمایند..شیوه.ی.راه.رفتن.این.

مست.ها.را.مهربابا.به.آهو.تشبیه.می.نمایند.كه.حالت.جهش.و.سبكی.در.راه.رفتنشان.دیده.می.شود..این.قبیل.

مست.ها.در.جاهای.خلوت.یافت.می.شوند.زیرا.به.علت.خصوصیتی.كه.دارند.یعنی.اعضای.بدن.خود.را.از.هم.

جدا.می.سازند،.ترجیح.می.دهند.از.انظار.مردم.معمولی.مخفی.باشند..این.نوع.مست.هاِی.شبِه.قوس.در.كتاب.های.

عرفانی.و.ودانتیك..تشریح.شده.اند..برای.مثال.رجوع.شود.به.فصل.پیوست.به.عبدالقادر.جیالنی.اهل.تنجور،.
منشی.اهل.بورهانپور.و.چمبلی.شاه.اهل.چاپرا.

تنها.یك.مست.شبه.قطب.وجود.دارد.و.او.در.راوالپندی.Rawal pindiمی.باشد.و.به.نام.نانگا.شاه.مستان. .
شناخته.می.شود.

اما.كار.مهربابا.بیشتر..با.مجذوبین.و.مست.ها.بوده.و.در.درجه.ی.دوم.با.روح.های.مشغول.اهلل.و.مع.اهلل. .

و.دیوانه.ی.خدا..مجذوبین.در.هندوستان.دو.تن.هستند،.چاچا.اهل.اجمر.و.بابا.شهاب.الدین.اهل.بات.)به.فصل.

پیوست.رجوع.شود(.عالوه.بر.این.دو.مجذوب،.یك.سالك.كامل.آسمان.هفتم.با.نام.ایشورداس.سوامی.اهل.
یدگیری.Yadgiri.)به.فصل.پیوست.رجوع.شود(.نیز.وجود.دارد..مهربابا.با.هر.سه.نفر.تماس.حاصل.نموده.اند.

صرف.نظر.از.این.سه.روح.واصل.خدا،.مهمترین.بخش.از.كار.مهربابا.با.مست.ها.بوده.است.و.برای.اینكه. .

این.روح.های.مست.را.با.وضوح.بیشتر.درك.كنیم.مهربابا.آنها.را.بر.حسب.خصوصیت.های.ظاهری.بر.هشت.نوع.
تقسیم.نموده.اند.



22رهروان

انواع مست ها
هشت.نوع.مست.وجود.دارد.كه.پنج.نوع.از.آنها.اسم.خاص.دارند..سه.نوع.دیگر.به.لحاظ.اینكه.بدون. .

نام.هستند.توسط.شماره.مخصوصی.شناخته.می.شوند.

نوِع نسبتاً  رایج نوع اول     جاللی    
مست.جاللی.همیشه.عصبی.و.رفتار.او.با.سایرین.توهین.آمیز.است..در.صحبت.های.او.نظم.وجود.ندارد.. .
آرام.نیست.و.كسانی.كه.نزدیكش.هستند.را.كتك.می.زند..لباسش..همیشه.فقیرانه.و.در.محیطی.از.كثافت.و.
آلودگی.زندگی.می.كند..به.طور.معمول.صبح.ها.به.این.طرف.و.آن.طرف.در.حركت.است.و.هنگام.شب.اگرچه.به.
ندرت.به.خواب.می.رود،..در.مكانی.مخصوص.استراحت.می.كند..وقتی.بیدار.است.ترجیح.می.دهد.در.وضع.نیمه.
خواب.باشد.و..سر.خود.را.بر.روی.دستانش.قرار.می.دهد..عادت.دارد.كه.مدام.انگشتان.دست.و.پای.خود.را.به.جلو.
و.عقب.حركت.دهد.و.عالقه.ای.وافر.به.چای.و.تنباكو.دارد،.هرگز.تقاضایی.ندارد.مگر.برای.چای.و.تنباكو..اگر.به.
او.لباس.یا.پول.و.غیره.بدهند.بی.درنگ.به.دور.می.ریزد،.ولی.هنگام.گرسنگی.غذا.را.پذیرا.است،.اما.اگر.گرسنه.
نباشد.ممكن.است.آن.را.به.دور.بریزد..در.خیابان.ها.و.بازارهای.پر.ازدحام.خوشحال.است.و.گاهی.از.همنشینی.

با.سگ.ها.لذت.می.برد..حضور.اطفال.كوچك.ناراحتش.می.كند.
مثالی.برای.یك.مست.جاللی:.نانگا.بابا.اهل.پیشاور.)رجوع.شود.به.فصل.پیوست(. .

نوِع نسبتاً رایج جمالی     نوع دوم    
مست.جمالی.همیشه.آرام.است.و.هرگز.به.سایرین.توهین.نمی.كند.و.آنها.را.نمی.زند..رمزی.صحبت. .
به. باقی.می.ماند.و.صبح.ها. ترتیبی.در.سخنانش.نیست..شب.ها.همیشه.در.یك.مكان.به.خصوص. می.كند.و.
ندرت.در.حركت.است.مگر.اینكه.نیاز.مبرم.برای.آن.باشد..وقتی.یك.مست.جمالی.می.نشیند.ترجیح.می.دهد.
نشیمنگاهش.هم.سطح.زمین.نباشد.تا.بتواند.پاهای.خود.را.آزادانه.حركت.دهد..او.بیشتر.مواقع.انگشتان.دست.و.
پای.خود.را.حركت.می.دهد.و.به.طور.معمول.عالیمی.را.با.یكی.از.انگشتان.بر.روی.زمین.و.یا.بر.روی.ران.خود.
و.یا.بر.روی.شیئ.كه.در.نزدیكی.اش.باشد.می.كشد..به.تنباكو.و.نیز.به.چایی.عالقه.ی.وافر.دارد..هرگز.از.كسی.
چیزی.به.جز.چای.و.تنباكو.طلب.نمی.كند،.اما.هر.چه.به.او.بدهند.آن.را.نگه.می.دارد..مكان.مورد.عالقه.اش.اتاق.

است.و.موسیقی.را.خیلی.دوست.دارد.
مثالی.برای.مست.جمالی:.علی.شاه.اهل.احمدنگر.)رجوع.شود.به.فصل.دوم( .

نوِع نسبتاً  نادر محبوبی     نوع سوم     
یك.مست.محبوبی.همیشه.نوعی.وسایل.زینتی.زنانه.چون.النگو،.انگشتر،.گوشواره.یا.كرست.كهنه.بر. .
تن.دارد..او.زن.صفت.نیست.و.لباس.ساری.بر.تن.نمی.كند.كه.اگر.زن.ها.را.كنار.بگذاریم.معمواًل..خواجه.های.بد.
نام.لباس.زنانه.تن.می.كنند.و.با.گروهی.كه.در.حركتند،.از.راه.آواز.خواندن.و.رقصیدن.امرار.معاش.می.كنند..مست.
محبوبی.همیشه.خندان.است..گرچه.گاهی.بدون.نظم.صحبت.می.كند،.اما.هرگز.)برعكس.مست.جمالی(.رمزی.
سخن.نمی.گوید..در.ضمن.به.مردم.هرگز.توهین.نمی.كند.و.كسی.را.كتك.نمی.زند..شب.ها.در.جایی.مشخص.
استراحت.می.كند..اما.روزها.قرار.ندارد.و.به.این.طرف.و.آن.طرف.در.حركت.است..وقتی.می.نشیند.در.وضع.
معمولی.و.راحت.می.نشیند..حركت.به.خصوص.در.دست.و.انگشتان.یا.پاهایش.نیست،.اما.گاه.و.بی.گاه.شانه.های.
خود.را.حركت.می.دهد..نان.دوست.دارد.و.كم.و.بیش.چای.نیز.دوست.دارد..ممكن.است.هر.چیزی.از.هر.كسی.
طلب.نماید.مانند.غذا،.لباس.یا.پول.و.هر.چیزی.كه.به.او.داده.شود.یا.آن.را.نزد.خود.نگه.می.دارد.و.یا.اینكه.همه.
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آن.را.و.یا.مقداری.از.آن.را.به.دهنده.باز.پس.می.دهد..او.در.بالكن.ایستادن.و.رقصیدن.را.دوست.دارد.
مثالی.برای.مست.محبوبی:.ساقی.بابا.اهل.بهریچ.)رجوع.شود.به.فصل.پیوست(. .

نوِع نسبتاً  نادر اتفاقی     نوع چهارم     
مست.اتفاقی.مستی.است.كه.بدون.عشق.یا.ذوق.یكباره.و.به.طور.اتفاقی.از.عشق.الهی.مست.می.گردد.. .
بیشتر.مست.های.اتفاقی.حلقه.های.آهنی.به.دست.و.پای.خود.آویزان.می.كنند.و.بدن.آنها.از.انواع.و.اقسام.آهن.
آالت.پوشیده.است..مست.اتفاقی.گاهی.خشونت.نشان.می.دهد.و.گاهی.نیز.آرام.است.و.گرچه.خور.و.خواب.او.
كم.و.بیش.منظم.است،.اما.صحبت.او.به.ندرت.معمولی.است..روزها.كمی.حركت.می.كند.اما.از.هنگام.غروب.
تا.دیر.وقت.شب.پیوسته.در.حركت.است..وقتی.می.نشیند.به.وضع.نامرتب.می.نشیند..گاهی.مانند.پلیس.اداره.ی.
راهنمایی.دست.های.خود.را.نه.چندان.جدی.حركت.می.دهد..غذای.به.خصوصی.را.دوست.ندارد،.اما.میوه.و.
شیرینی.و.تا.حدودی.نیز.چای،.تنباكو.و.پان.دوست.دارد..هرگز.چیزی.از.كسی.نمی.خواهد.مگر.چای،.تنباكو.یا.
پان.اما.هرچه.كه.به.او.داده.شود.برای.مدت.اندكی.آن.را.نگه.می.دارد.و.سپس.به.دور.می.اندازد.و.یا.اینكه.آن.را.
به.كسی.می.دهد..اگر.گرسنه.باشد.غذایی.كه.به.او.داده.شود.را.میل.می.نماید.و.در.نواحی.خارج.از.شهر.خوشحال.

است.
عالیم.ویژه.برای.مست.اتفاقی.كه.او.را.از.سایر.نوع.های.مست.ها.جدا.می.كند،.این.است.كه.او.به.طور. .
اتفاقی.مست.گردیده.و.بدین.جهت.تنها.معدودی.از.مست.های.اتفاقی.خصوصیت.هایی.كه.در.باال.گفته.شد.را.
در.خود.دارند..دلیل.آن.این.است.كه.رفتار.وحالت.های.مسِت.اتفاقی.در.همان.لحظه.كه.از.عشق.الهی.مست.
می.شود.بر.رفتاری.كه.بعدها.خواهد.داشت.غلبه.و.چیرگی.دارد..برای.نمونه.اگر.در.آن.لحظه.عصبانی.باشد.به.
صورت.یك.مست،.آن.خصوصیت.یك.مست.جاللی.را.خواهد.داشت.یعنی.اینكه.به.سایرین.توهین.نموده.و.آنها.

را.كتك.خواهد.زد..نگاهی.بر.مثال.های.زیر.كه.در.فصل.پیوست.آمده.این.مطلب.را.روشن.می.سازد.
نارین.بابا.اهل.بیوار.)از.نوع.صد.در.صد.اتفاقی( .
سبل.بوا.اهل.مندال.).از.نوع.نود.درصد.اتفاقی( .

لوهو.واال.الال.اهل.چاندا.)از.نوع.هفتاد.و.پنج.در.صد.اتفاقی( .

نوِع نسبتاً نادر مادرزاد     نوع پنجم      
مست.مادرزاد.مستی.است.كه.مست.متولد.شده...به.نظر.دیوانه.می.آید..بیشتر.وقت.ها.لخت.و.برهنه.است. .
و.به.طور.معمول.در.مكان.های.آلوده.و.ِگل.آلود.در.حركت.است..سلیقه.ی.غذایی.او.غیرمعمول.است..حتی.گوشت.
خام.هم.می.خورد..او.آرام.نیست،.شب.و.روز.در.حركت.است.و.به.ندرت.می.نشیند.یا.استراحت.می.كند..حركت.
به.خصوصی.از.دست.های.خود.نشان.نمی.دهد.و.بسته.به.حالی.كه.دارد.ممكن.است.چیزی.را.دوست.داشته.یا.
نداشته.باشد..او.هر.چیزی.ممكن.است.از.هر.كسی.طلب.نماید.و.هر.چه.داده.شود.آن.را.قبول..كند،.اما.آن.را.
یا.همان.طور.كه.هست.بی.درنگ.به.دور.می.اندازد.و.یا.پس.از.تباه.كردن.اگر.گرسنه.باشد.غذا.را.می.پذیرد..در.
گزینش.محیط.و.یا.هر.چیز.دیگر.آن.چنان.بوالهوس.و.دمدمی.مزاج.است.كه.همه.چیز.یا.هیچ.چیز.ممكن.است.

او.را.خشنود.سازد.
نمونه.ای.برای.مست.مادرزاد: .

نانگاخان.مستان.پشواری.اهل.راوال.پندی.)مست.مادرزاد.پیشرفته(..چندین.مست.متوسط.در.پنی.پات. .
)رجوع.شود.به.فصل.پیوست(.

نوع بسیار نادر بی نام     نوع ششم      
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برای.مست.ها. پیران.طریقت.موجود.است،.سلسله.مراتبی. و. اولیا. برای. بر.خالف.سلسله.مراتبی.كه. .

نیست..اما.یك.گروه.از.آنها.از.تعداد.معینی.تشكیل.یافته.است..در.این.دور.از.آفرینش.پنج.تن.به.این.گروه.تعلق.

دارند.و.در.آغاز.هر.دور.جدید.دو.تن.بر.آنها.اضافه.می.شود..سه.تن.از.این.مست.های.مخصوص.در.هند،.یكی.

در.مصر.و.یكی.در.عربستان.است..این.پنج.تن،.كلیه.ی.خصوصیت.های.پنج.نوع.مستی.كه.در.باال.آ.مده.را.دارا.

بوده.و.در.دسته.ی.هشت.نوع.مست،.باالترین.نوع.را.تشكیل.می.دهد..همین.كه.یكی.از.آنها.فوت.كرد،.بی.درنگ.

جانشینی.جای.او.را.می.گیرد..با.سه.تنی.كه.در.هند.هستند.مهربابا.تماس.برقرار.نموده.اند.و.اسامی.ایشان.به.قرار.
زیر.است:.

1-.بشیر.مستان.اهل.اهلل.آباد.2-.چوب.شاه.اهل.پیلی.بیت3.-.نورشاه.اهل.كشمیر.)چیندلور(
برای.شرح.حال.این.مست.ها.به.فصل.پیوست.رجوع.شود. .

نوع نادر بی نام     نوع هفتم    
تعداد.این.مست.ها.نیز.كم.می.باشد..اما.این.تعداد.مشخص.و.معین.نیست..آنها.به.نسبتی.به.طور.كامل. .
یكسان،.صفت.های.نوع.جاللی.و.جمالی.را.دارا.هستند.و.گرچه.مست.های.خوبی.می.باشند،.اما.از.نوع.بسیار.عالی.
نیستند..چرا.كه.یك.مست.جاللی.خالص.و.یك.مست.جمالی.خالص،.از.ایشان.پیشرفته.تر.می.باشد..این.نوع.
مست.های.نادر.را.نباید.با.آنها.كه.اصواًل..به.یك.نوع.به.خصوص.تعلق.دارند.و.برخی.ویژگی.های.انواع.دیگر.را.

نیز.دارا.می.باشند.اشتباه.نمود.
نوع.آخر.بسیار.زیاد.در.فصل.پیوست.آمده.و.آنها.نادر.نیستند. .

تنها.نمونه.برای.نوع.هفتم.از.مست.ها.كه.با.مهربابا.تماس.حاصل.نموده.اند،.مكی.واال.بابا.اهل.راجكوت. .
می.باشد.)به.فصل.پیوست.رجوع.شود(.

رایج ترین نوع بی نام     نوع هشتم     
این.رایج.ترین.و.پایین.ترین.نوع.از.مست..ها.می.باشد..او.نیمه.مست.و.نیمه.دیوانه.است.و.خصوصیت. .
به.خصوص.و.بارزی.ندارد...كلیه.مست.هایی.كه.مهربابا.با.ایشان.تماس.داشته.اند.و.در.كتاب.به.آنها.به.عنوان.
)اهمیت.چندانی.ندارد(،.)متوسط(،..)ممتاز.نیست(.و.غیره.اشاره.شده،.بدین.نوع.تعلق.دارند..آنها.در.حدوِد..سه.

چهارم.كلیه.ی.مست.هایی.كه.مورد.تماس.قرار.گرفته.اند.را.تشكیل.می.دهند.
اینكه.اگر. كسی.كه.كنجكاو.است،.می.خواهد.بداند.كه.آیا.مست.در.سایر.نقاط.دنیا.یافت.می.شود.و. .
این.طور.نیست.پس.چرا.تنها.خاك.هندوستان.از.چنین.روح.هایی.تبرك.یافته.است..مهربابا.در.حل.این.معما.به.
مریدان.خود.یكبار.فرمودند.كه.هند.به”نقطه.ی.آفرینش”.نزدیك.تر.از.هر.جای.دیگر.است.و.بنابراین.از.لحاظ.
معنوی.مهمترین.كشور.جهان.است.و.بدین.علت.تعداد.بسیار.كمی.از.مست.ها.در.خارج.از.هند.یافت.می.شوند..
در.اروپا.و.آمریكا.مست.وجود.ندارد.اگر.چه.در.آنجا.عارف،.ولی،.پیر.و.عاشق.خدا.یافت.می.شود..مهربابا. .
به.ایشان.فرمودند.كه.در.عین.حال.چند.تن.مست.در.عربستان،.چند.تن.در.مصر.و.تعداد.بسیار.كمی.در.ایران.
)بیشتر.در.مشهد.و.تبریز(.و.تعداد.بسیار.كمی.نیز.در.تبت.وجود.دارد..پس.تعجب.نیست.كه.در.جهان.غرب.تا.
آنجا.كه.من.می.دانم.هیچ.گونه.سنتی.در.رابطه.با.روح.های.مست.وجود.ندارد.و.اینكه.وقتی.یك.غربی.برای.اولین.
بار.با.یك.مست.و.خصوصیت.های.عجیبش.رو.به.رو.می.شود،.واكنش.او.احتماالً..با.تردید.و.انزجار.همراه.خواهد.

بود.
آیا.این.مرد.و.زن.های.عجیب.و.غریب،.روح.های.پیشرفته.ای.هستند.كه.در.لباس.فقر.زندگانی.خود.را.در. .
كثافت.ها.و.آلودگی.سپری.می.كنند،.بی.معنی.سخن.می.گویند.و.بیشتر.وقت.ها.لخت.و.برهنه.در.حركت.هستند،.
به.دیگران.توهین.نموده.و.آنها.را.كتك.می.زنند..كسب.و.كاری.در.دنیا.ندارند،.به.مقادیر.غیرمتعارف.سیگار.
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می.كشند،.چای.می.نوشند.و.پان.و.تنباكو.می.جوند.و.در.همه.چیز.انحراف.سلیقه.دارند..آیا.می.توان.پذیرفت.كه.
این.قبیل.مردم.به.خدا.نزدیك.ترند.تا.مردها.و.زن.های.متمدن،.باهوش.و.با.فرهنگ.و.معمولی؟

پاسخ.این.سؤال.این.است.كه.آری.آنها.چنین.هستند.و.با.كمك.بعضی.از.یادداشت.هایی.كه.توسط. .

مهربابا.دیكته.شده.می.توان.درك.كرد.كه.چرا.این.روح.های.مست.از.لحاظ.جسمانی.آلوده.اند.و.چرا.عادت.های.

عجیب.و.غریبی.در.رفتار.ایشان.دیده.می.شود..بر.آن.هستم.كه.كالم.مهربابا.را.آن.طور.كه.در.اصل.دیكته.شده.
بازگو.نمایم.چرا.كه.از.آن.دقیق.تر.و.صریح.تر.نتوان.گفت.

قواعد.خوب.و.بد.مطابق.با.قواعد.معاصر.تدوین.یافته.اند.كه.با.زمان.و.وضعیت.ها.ممكن.است.تغییر. .

كنند..بیشتر.موقع.ها.در.عالم.روحانی.آنچه.توده.ی.مردم.خوب.می.دانند.از.دیدگاه.معنوی.بد.است.و.آنچه.توده.ی.

مردم.بد.می.دانند.بیشتر.وقت.ها.از.دیدگاه.معنوی.خوب.است..برای.نمونه.به.طور.كلی.دزدی.كار.بدی.است؛.اما.

اگر.شخصی.دزدی.كند.تا.اینكه.به.مادر.گرسنه.ای.كه.تازه.وضع.حمل.نموده.كمك.نماید،.خوب.است..به.طور.

كلی.كتك.زدن.دیگران.كار.بدی.است،.اما.اگر.كسی.را.كتك.بزنید.با.این.نیت.كه.بخواهید.او.را.تربیت.كنید.و.

این.عمل.را.بدون.نفرت.و.خشم.انجام.دهید.این.زدن.تقوی.و.پرهیزگاری.شما.را.می.رساند..از.دیدگاه.موازین.

حال. هر. در. است.. اجتناب.ناپذیر. ذهن. و. بدن. نگهداشتن. پاك. غیره. و. اخالقی. بهداشتی،. مذهبی،. اجتماعی،.

پاك.نگهداشتن.بدن.خیلی.آسان.است.اما.پاك.نگهداشتن.ذهن.بسیار.دشوار..هر.چه.بیشتر.تنها.به.دلیل.های.
خودخواهانه.به.پاكی.بدن.دلبستگی.داشته.باشیم،.احتماِل.داشتن.ذهن.پاك.كمتر.می.گردد.

اما.اگر.شخص.در.صدد.پاكسازی.كامل.ذهن.خویش.برآید،.یعنی.اینكه.بخواهد.خود.را.از.بند.آمال.و. .

آرزوهای.پست.و.خودخواهانه.و.ناپاك،.افكار.شهوت.انگیز،.حرص.آمیز،.خشم.آلود.و.غیبت.جو.و.غیره.آزاد.شود،.

ذهن.او.كمتر.به.احتیاج.های.جسمانی.و.تمیزی.بدن.توجه.كرده.و.وابسته.می.گردد..تمام.این.مطالب.مربوط.
می.شود.به.انسان.های.معمولی.

و.اما.از.پنج.نوع.روِح.پیشرفته.)مجذوب،.مست،.مشغول.اهلل،.مع.اهلل.و.دیوانه.ی.اهلل(.مشغول.اهلل.و.مع. .

اهلل.كم.و.بیش.می.توانند.بدن.خود.را.پاك.نگهدارند..ذهن.آنها.به.علت.اینكه.به.خدا.مشغولند.و.یا.اینكه.با.خدا.

در.ارتباط.هستند،.به.طور.خود.كار.پاك.می.باشد..اما.دیوانه.ی.خدا،.مست.و.مجذوب.بدون.استثنا..همگی.بدن.

آلوده.دارند،.در.محیط.آلوده.زیست.می.كنند.و.ممكن.است.عادت.های.ناپاك.جسمانی.داشته.باشند..دیوانه..ی.خدا.

ذهنی.پاك.و.خالص.دارد..مست.نیز.دارای.ذهن.است.اما.فكر.ندارد.چرا.كه.ذهن.او.فقط.به.لذت.بردن.از.حالت.

مستی.مشغول.است..مجذوب.كامل.ذهن.ندارد.او.به.طور.كامل.به.خدا.وصل.است..بنابراین.در.این.سه.مورد،.
پاكی.و.خلوص.ذهن.آنها.را.نمی.توان.مورد.پرسش.قرار.داد.

بیشتِر.كسانی.كه.دیوانه. باشد؟.شما.می.بینید.كه. آلوده. اطرافشان. آنها.و.محیط. باید.جسم. اما.چرا. و. .

معمولی.هستند،.آگاهی.بسیار.كمی.از.بدن.خود.دارند..بنابراین.اگر.یك.ذهن.معمولی.به.هنگام.جنون.و.دیوانگی.

توجهی.به.پاكی.جسمانی.نداشته.باشد.پس.از.این.سه.نوع.مرد.خدا.كه.ناخودآگاه.یا.آگاهانه.دنیا.را.صفر.و.بدن.

را.سایه.می.دانند.و.ذهن.آنها.از.بدن.به.طور.كامل.تفكیك.یافته،.نمی.توان.انتظار.داشت.كه.بدن.و.محیط.خود.
را.پاك.نگهدارند.

وقتی.ذهن.توجهی.به.بدن.ندارد.طبیعی.است.كه.بدن.به.طور.خودكار.زنده.می.ماند.و.از.خود.نگهداری. .

می.كند.و.اما.به.دلیل.قانونی.كه.در.عالم.خاكی.حكمفرماست،.نوعی.كشش.به.طور.خودكار.صورت.می.گیرد.كه.

موجب.می.شود.فردی.كه.به.پاكی.بی.توجه.است.به.محیط.های.آلوده.كشیده.شود..او.از.روی.عمد..مكاِن.آلوده.را.

بر.نمی.گزیند،.بلكه.به.سوی.آن.كشیده.می.شود،.چرا.كه.او.به.طور.كامل.با.آلودگی.عالم.خاكی.بی.تفاوت.است..

برای.آنها.كه.دیوانه.ی.خدا،.مست.یا.مجذوب.كامل.هستند.این.آلودگی.بر.سالمت.ایشان.اثر.ندارد.زیرا.ذهن.به.
بدن.خاكی.وابسته.نیست.

یا.خیابان.كثیف،.همگی. تمیز. یا.كلبه،.خیابان. آلودگی،.قصر. یا. پاكی. بد،. یا. این.روح.ها،.خوب. برای. .
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یكسانند.و.آنها.به.اقتضای.شرایط.به.یكی.از.این.مكان.ها.فرستاده.می.شوند..طبیعی.است.كه.مست.بدن.آلوده.

داشته.باشد.و.طبیعی.است.كه.او.به.مكان.های.آلوده.كشیده.شود،.اما.اگر.یكی.از.دوستداران.مست.برای.او.راحتی.

و.پاكی.فراهم.آورد،.مست.آن.را.می.پذیرد.چرا.كه.با.زور.آن.را.بر.او.تحمیل.كرده.اند،.اما.مست.به.طور.كامل..به.
آن.بی.تفاوت.است.

در.این.سه.نوع.روِح.پیشرفته،.حرص،.آز،.خشم.و.شهوت.وجود.ندارد.زیرا.كه.ذهن.های.دیوانه.ی.خدا.و. .

مست.همواره.به.سوی.خدا.است.و.مجذوب.كامل.فاقد.ذهن.است..كارهای.بدنی.آنها.تحت.كنترل.آنها.نیست..

با.بی.تفاوتی.كنترل.می.شود.و.یا.توسط.خدا.كنترل. یا. آنها. آنها.به.همه.چیز.بی.تفاوتند.به.طوری.كه.كارهای.

می.گردد..هرچه.كنند،.خواه.با.مقیاس.های.دنیایی.خوب.باشد.یا.بد.غرض.شخصی.یا.خودخواهانه.در.آن.نیست..

بنابراین.اگر.این.افراد.بخندند.یا.گریه.كنند،.خوشحال.یا.غمگین.به.نظر.آیند،.دیگران.را.نوازش.كنند.یا. .

بزنند،.آنها.از.آنچه.می.كنند.و.از.چگونگی.رفتارشان.آگاه.نیستند..به.هرحال.كارهای.خشم.آمیز.آنها.به.كسانی.كه.

مورد.این.خشم.ناآگاهانه.قرار.می.گیرند.كمك.است.زیرا.خشم.آنها.عاری.از.خودخواهی.است.و.سانسكاراهای.
آن.كس.را.كه.مورد.خشم.قرار.گرفته،.منهدم.می.سازد.

در.مورد.معمولی.اگر.آقای.الف.به.آقای.ب.عصبانی.شود.و.آقای.ب.را.كتك.بزند،.سانسكاراهای.قرمز. .

رنگ.خشِم.آقای.ب.به.آقای.الف.متصل.می.شود..الف.بازنده.است.و.ب.برنده..اگر.ب.نیز.خشمگین.شود.و.الف.

را.بزند.آن.موقع.هر.دو.مساوی.می.شوند..اگر.یك.مست.آقای.الف.یا.آقای.ب.را.بزند.سانسكاراهای.خشم.منهدم.

می.شوند.ولیكن.این.سانسكاراها.به.مست.باز.نمی.گردند..اما.اگر.الف.یا.ب.مست.را.بزند.قید.و.بند.حاصل.از.آن.
هولناك.خواهد.بود.

و.اما.چرا.یك.مست.جاللی.می.شود.و.دیگری.جمالی.و.آن.دیگر.محبوبی.و.تا.آخر؟. .
باید.كه.زندگی.های.بی.شماری.را.پشت.سر.گذارد..اگر.فردی.كه.در.طی.زندگی.گذشته.در. هر.فرد. .
محیطی.پرتحرك.و.فعال.زیسته.باشد.و.در.این.زندگی.مست.شود.او.مست.جاللی.خواهد.بود..اگر.فرد.دیگری.
كه.زندگی.گذشته.اش.در.دهكده.ای.آرام.و.یا.اینكه.در.محیطی.بی.تحرك.و.كسل.كننده.سپری.شده.باشد.و.در.
این.زندگی.مست.شود.از.نوع.جمالی.خواهد.بود..اگر.شخصی.در.زندگی.گذشته.مجرد.بوده.و.عمل.جنسی.انجام.
داده.یا.نداده.باشد.و.در.این.زندگی.مست.شود.از.نوع.محبوبی.خواهد.بود..این.بدین.خاطر.است.كه.سانسكاراهای.
عشق.به.زن.در.زندگانی.گذشته.او.بروز.نكرده.است.و.این.سانسكاراها.در.این.زندگی.به.شكل.بر.تن.نمودن.

قسمتی.از.پوشش.زنانه.یا.به.نوعی.به.مانند.یك.زن.رفتار.نمودن.بروز.می.كنند.
توكارام.این.دوام.خصوصیت.گذشته.را.درك.می.كرد.وقتی.نوشت: .

))توكارام.از.طفولیت.عبادت.می.كرد.در.حضور.اولیا.اقامت.می.داشت..بعدها.او.خدا.شد،.با.این.وجود.به.انجام.
عبادت.ادامه.داد..طبیعت.اولیه.ی.او.پابرجا.باقی.ماند.((

*******
مطالب.باال.توضیحی.است.كه.مهربابا.در.رابطه.با.رفتار.عجیب.و.غریب.نوع.های.گوناگون.رهروان. .
ارایه.نموده.اند.و.اینجا.شاید.جای.مساعدی.است.كه.از.عارف.شهیر.قرن.سیزدهم.شمس.تبریزی.كه.در.مورد.
این.روح.های.مست.نوشته،.نقل.قول.نماییم..مهربابا.می.فرمایند.كه.ابیات.زیر.به.مست.ها.اشاره.دارد.و.مراد.از.

واژه.ی”مرد.خدا”.همان.“مست”.می.باشد.

مرد خدا سیر بود بی كباب   مرد خدا مست بود بی شراب      
مرد خدا را نبود خورد و خواب  مرد خدا واله و حیران بود       

مرد خدا گنج بود در خراب  مرد خدا شاه بود زیر دلق       
مرد خدا بارد ُدر بی سحاب مرد خدا بحر بود بیكران        
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مرد خدا دارد صد آفتاب مرد خدا دارد صد ماه و چرخ       
مرد خدا نیست فقیه از كتاب مرد خدا عالِم از حق بود       

مرد خدا را چه خطا و صواب مرد خدا زان سوی كفر است و دین      
مرد خدا آمد عالی ركاب  مرد خدا گشت سوار از عدم       

مرد خدا را تو به جوی و بیاب مرد خدا هست همان شمس دین      

پیش.از.اینكه.به.پژوهش.در.مورد.دیگر.انواع.روح.ها.بپردازیم.دو.نكته.را.نباید.از.قلم.انداخت..نخست.اینكه.

آیا.یك.مست.همیشه.مست.باقی.می.ماند؟..پاسخی.كه.مهربابا.به.ما.می.دهند.این.است.كه.آری.یك.مست،.

مست.باقی.می.ماند،.هرچند.كه.ممكن.است.گاهی.شبه.مجذوب.و.زمانی.شبه.سالك.گردد.و.اگر.در.تماس.با.پیر.
روحانی.قرار.گیرد.)كه.همیشه.روی.نمی.دهد(.دستگیری.و.كمك.دریافت.می.دارد.و.پیشرفت.حاصل.می.نماید.
نكته.دوم.اینكه.برخی.از.مست.ها.و.برخی.از.رهروان.شبه.سالك.متصدی.روحانی.هستند.و.اگر.شرح. .
حال.مست.ها.و.رهروان.شبه.سالك.را.در.بخش.پیوست.مرور.نماییم.خواهیم.دید.كه.بسیاری.این.لقب.را.دارا.
می.باشند..چنین.فردی.به.رفاه.معنوی.و.مادی.مكانی.را.كه.مسئولیت.آن.را.به.عهده.دارد.می.پردازد..متصدی.
روحانِی.مكان.های.كوچك،.مست.می.باشد..اما.برای.مكان.های.بزرگ،.رهرو.شبه.سالك.می.باشد.و.در.بعضی.
مراكز.كه.از.اهمیت.ویژه.برخوردارند.تصدی.امور.در.دست.یك.مست.و.یك.رهرو.شبه.سالك.است..سیستمی.
كه.در.آن.بیشتر.وقت.ها.یك.مست.یا.یك.رهرو.شبه.سالك.تصدی.امورهای.یك.شهر.یا.یك.ناحیه.را.به.عهده.
می.گیرند.منحصر.به.هند.است.و.در.سایر.كشورها.مأمورین.روحانی.)اَبدال(.عهده.دار.امور.می.باشند..چون.این.

مأمورین.به.موضوع.این.فصل.ارتباط.چندانی.ندارند،.از.این.رو.شرح.آن.را.به.بخش.پیوست.موكول.می.كنیم.
امیدوارم.صفحه.های.بعد.روشنگر.این.مطلب.ها.باشند.كه.چرا.این.محبان.خدا.یعنی.مست.ها.از.موازین. .
كه. دارند.می.گویند. آشنایی. ودانتیك. و. عرفانی. ادبیات. كه. مهربابا. مریدان. از. آن.عده. نمی.كنند.. پیروی. رایج.
توضیح.هایی.كه.در.این.فصل.در.مورد.نوع.های.مست.ها.عرضه.شده.چیزی.است.كاماًل.نوین.و.اینكه.تا.آنجا.كه.
آنها.می.دانند.در.گذشته.هیچ.مرجِع.روحانی.این.مطلب.ها.را.فاش.نساخته.است..بنابراین.دو.چیز.نتیجه.می.شود:.
اول.اینكه.بدون.هیچ.گونه.غرض.و.تعصبی.محتوی.این.كتاب.را.مطالعه.خواهیم.نمود.و.دوم.اینكه.این.
نگرش.نوین.به.تازگِی.طلوع.آفتاب.شباهت.دارد.كه.از.پشت.كوه.های.هیمالیا.قله.های.رفیع.عالِم.وحی.را.روشن.

می.سازد..
پیش.از.اینكه.این.فصل.را.به.آخر.آورم.می.خواهم،.واژه.های.جدیدی.را.معرفی.نمایم.كه.اگر.تاریخچه.ی. .
پیدایش.آنها.را.شرح.دهم،.درك.آن.آسان.تر.می.گردد..پیدایش.این.واژه.ها.زمانی.بود.كه.سرگرم.گردآوری.و.
تنظیم.تماس.های.مهربابا.با.این.روح.ها.بودیم..نیاز.به.تكرار.نیست.كه.قسمت.عمده..از.كار.بابا.با.روح.های.مست.

بوده.است،.اما.در.جریان.این.كار،.مهربابا.با.هزاران.هزار.از.دیگر.نوع.های.رهروان.نیز.تماس.برقرار.نمودند.
قسمت.اعظم.این.روح.ها.را.فقرا.یا.تاركان.دنیا.)سادوها(.تشكیل.می.دهند.و.نیازی.به.توضیح.این.گروه. .
از.رهروان.دیده.نمی.شود.چرا.كه.همه.با.آنها.آشنایی.دارند..اما.روح.های.دیگری.هستند.كه.كم.و.بیش.در.راه.
طریقت.پیشرفت.داشته.اند.كه.آنها.نه.مشغول.اهلل.و.نه.مع.اهلل.می.باشند..تصور.می.شود.واژه.های.مشغول.اهلل.و.
مع.اهلل.و.رهروان.شبه.سالك.كه.سبك.و.روش.رهرو.را.به.سوی.خدا.تقسیم.بندی.می.كنند.تا.حدودی.برای.

بخش.پیوست.مناسب.نیستند،.چرا.كه.اشاره.ای.به.درجه.پیشرفت.رهرو.ندارند.
از.این.رو.فكر.كردیم.كه.بهتر.است.تحت.راهنمایی.مهربابا.واژه.های.به.طور.كامل.جدیدی.را.ابداع.نماییم. .
تا.تفاوت.ما.بین.روح.های.مشغول.اهلل.و.مع.اهلل.را.از.میان.برداریم.)اگر.چه.این.تفاوت.ها.واقعیت.دارند(.این.
واژه.های.جدید،.مقیاس.سنجشی.است.برای.طبقه.بندی.دقیق.پیشرفت.روحانی.رهروان.شبه.سالك.و.اینها.حایز.

اهمیت.هستند.چرا.كه.بارها.در.بخش.پیوست.در.قسمت.نهایی.كتاب.به.كار.گرفته.شده.اند.
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واژه.های.به.كار.گرفته.شده.به.ترتیب.صعودی.پیشرفت.روحانی.به.قرار.زیر.می.باشد: .
1-هوا

2-طالب
3-رهرو.مبتدی
4-رهرو.پیشرفته

5-رهرو.بسیار.پیشرفته
خواننده.باید.به.خاطر.داشته.باشد.كه.این.پنج.واژه.در.مورد.روح.های.مشغول.اهلل.و.مع.اهلل.صادق.است.كه.

در.اوایل.این.فصل.تحت.واژه.ی.مشترك”رهروان.شبه.سالك”.طبقه.بندی.نموده.ایم.
هوا:.این.پایین.ترین.حالت.است..كسی.كه.هوا.داشته.باشد.رابطه.ای.همیشگی.با.طریق.روحانی.دارد..او.در.

راه.نیست.اما.از.راه.هم.دور.نیست.
طالب:.این.حالتی.است.متوسط..طالب.در.راه.نیست.اما.او.بدان.نزدیك.تر.است.تا.فردی.كه.هوا.دارد..او.
به.كسی.می.ماند.كه.به.دنبال.آغاز.یك.راه.در.جستجو.است،.با.جدیت.به.این.سو.و.آن.سو.می.رود.تا.آن.را.بیابد.

رهرو مبتدی:.او.فردی.است.در.آسمان.اول،.بین.آسمان.اول.و.دوم.و.یا.در.آسمان.دوم.
رهرو پیشرفته:.او.فردی.است.در.آسمان.سوم،.بین.آسمان.سوم.و.چهارم.و.یا.در.آسمان.چهارم.

رهرو بسیار پیشرفته:.او.فردی.است.در.آسمان.پنجم،.بین.آسمان.پنجم.و.ششم.و.یا.در.آسمان.ششم.
********

ما.این.فصل.را.با.شرحی.از.روح.های.پیشرفته.بنابر.رابطه.ی.آنها.با.خدا.و.یا.شیوه.و.سبك.پیشروی.آنها. .

به.سوی.خدا.شروع.نمودیم.و.پس.از.تقسیم.آنها.به.پنج.نوع.به.بحث.برخی.از.واژه.های.عرفانی.پرداختیم.و.در.
پایان.به.جزییات.مطلب.پرداخته.و.بر.طبقه.بندی.و.توصیف.روح.های.مست.تأكید.نمودیم.

معتقد.هستم.كه.طبقه.بندی.های.گوناگونی.كه.مهربابا.ارایه.داشته.اند.و.به.ویژه..مهر.تأیید.نهادن.ایشان. .

بر.كارهای.عجیب.و.غریب.مست.ها،.كمكی.است.برای.خنثی.ساختن.زهرهای.شك.و.تردید.در.ذهن.های.

خوانندگانی.كه.مابقی.این.كتاب.را.مطالعه.خواهند.نمود..در.مورد.دوستداران.مهربابا.امیدوارم.این.فصل.بر.درك.

بقیه.ی.كتاب.بیفزاید..اگرچه.هیچ.یك.از.ما.نمی.توانیم.بر.عمق.كار.جاویدان.مهربابا.با.روح.های.مست.پی.بریم.
حداقل.می.توانیم.اندكی.از.ظاهرها.دور.شویم.و.تا.اندازه.ای.بر.اهمیت.عظیم.آن.واقف.گردیم.
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فصل دوم

پنج تن برگزیدگان

توضیح
پنج.تن.مستی.كه.در.این.فصل.به.شرح.حال.ایشان.می.پردازیم.به.نظر.می.آید.از.تأكید.بیش.از.حدی. .

برخوردار.شده.اند..شاید.در.چند.جمله.بتوانم.هرگونه.مخالفت.با.این.گزینش.را.خنثی.سازم.
آنها.كه.از.بخش.پیوست.این.كتاب.مطالب.سودمند.آن.را.بیرون.می.آورند،.شرح.حال.بسیاری.از.مست.ها. .
و.روح.های.پیشرفته.را.در.آنجا.می.یابند.كه.پیشرفت.معنوی.ایشان.بسی.باالتر.از.بعضی.از.مست.هایی.است.كه.
در.این.فصل.آمده..پس.چرا.شرح.حال.بسیاری.از.این.روح.های.عالی.قدر.در.بخش.پیوست.آمده.در.حالی.كه.در.

این.فصل.تنها.به.تنی.چند.از.ایشان.اولویت.و.ارجحیت.داده.شده.است؟
دو.پاسخ.برای.این.سؤال.وجود.دارد:.اول.اینكه.این.پنج.نفر.مست.بیش.از.سایرین.نزد.مهربابا.زندگی. .
نموده.و.كاركرده.اند،.گاهی.برای.مدت.های.دراز.و.چون.این.كتاب.به.تفسیر.كار.مهربابا.با.مست.ها.اختصاص.
دارد.ایشان.حتی.فقط.به.خاطر.این.علت.هم.كه.شده.باید.از.توجه.خاص.برخوردار.گردند..دوم.اینكه.تماس.هایی.
كه.مهربابا.با.بسیاری.از.مست.های.بسیار.پیشرفته.برقرار.كرده.اند.به.طور.معمول.كوتاه.و.مختصر.بوده.است.و.
كم.و.بیش.چیزی.برای.نوشتن.از.خود.بجای.گذاشته.اند،.بدین.منظور.با.شرح.اندكی.و.بی.آب.و.تاب.در.بخش.
پیوست.درج.گردیده..با.این.مست.ها.حداكثر.بیش.از.چند.ساعت.مالقات.به.عمل.نیامده.و.همراهان.مهربابا.

فرصت.زیادی.نداشته.اند.تا.بیش.از.این.به.تاریخچه.و.خصوصیت.های.ظاهری.ایشان.بپردازند.
افسوس.اینجاست.كه.یك.مست.یا.نمی.تواند.و.یا.نمی.خواهد.تجربه.های.روحانی.خود.را.به.ما.بازگو. .
نماید.و.از.این.رو.در.صفحه.های.بعد.تأكید.بر.ظاهر.این.مست.ها.و.طرز.رفتارشان.خواهد.شد،.در.حالی.كه.آنچه.
ایشان.را.قابل.توصیف.و.تفسیر.می.كند.یعنی.مقام.روحانی.آنها،.تنها.در.چند.كلمه.خالصه.می.گردد..من.نیز.
مانند.سایرین.از.این.بابت.افسوس.می.خورم.اما.راه.عالجی.وجود.ندارد.تا.مگر.ما.خود.به.رشد.كافی.برسیم.تا.

آنچه.اكنون.بر.آن.ایمان.داریم.را.به.طور.مستقیم.تجربه.كنیم.
مطلب.دیگر.اینكه.تعداد.صفحه.هایی.كه.برای.هر.مست.اختصاص.یافته.برابر.نیست..برای.نمونه.چاتی. .
بابا.بیش.از.دیگران.مورد.توجه.قرار.گرفته،.در.حالی.كه.شرح.حال.چاچا.كه.روح.پیشرفته.تر.و.كمیاب.تری.است.
خیلی.كوتاه.و.مختصر.است..سه.دلیل.برای.آن.وجود.دارد..نخست.اینكه.اگر.محمد.را.كنار.گذاریم.چاتی.بابا.
در.مقایسه.با.سایرین.طوالنی.ترین.تماس.را.با.مهربابا.داشته.است..دوم.اینكه.رفتار.و.خصوصیت.های.بعضی.از.
مست.ها.مطالب.بیشتری.را.برای.نوشتن.فراهم.می.آورد.و.سوم.اینكه.عامل.انسانی.و.تعصب.نویسنده.موجب.

گردیده.كه.به.آنهایی.كه.او.بهتر.می.شناسد.یا.بیشتر.دوست.می.دارد.توجه.بیشتری.معطوف.كند.
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محمد

مانند.كودكی.كه.به.مشورت.روانشناس.نیاز.دارد.تا.او.را.در.مسیر.رشد.معمولی.هدایت.كند،.محمِد.مسِت. .

نیز.كه.در.پیچ.و.خم.راه.معنوی.گرفتار.شده.بود.به.طبیب.زبردستی.نیاز.داشت.تا.او.را.هدایت.كند.و.این.طبیب.
مهربابا.بود.كه.به.نجات.او.آمد.

محمد.مستی.است.با.ویژگی.های.استثنایی.و.از.این.رو.اگر.بخواهیم.از.زمینه.ی.روحانی.او.چیزی.بدانیم. .

باید.به.مهربابا.روی.آوریم..به.فرموده.ی.بابا،.مورد.محمد.با.سایر.مست.ها.تفاوت.دارد..پیر.و.ولی،.رهروان.مبتدی،.

پیشرفته.و.بسیار.پیشرفته.و.به.طور.كلی.همه.كسانی.كه.در.طریق.روحانی.مست.نیستند.از.یك.آسمان.به.آسمان.

دیگر.پیشرفت.می.كنند،.حتی.ممكن.است.ما.بین.یك.آسمان.و.آسمان.دیگر.نیز.قرار.گرفته.از.آن.بگذرند،.از.

این.رو.این.روح.ها.می.توانند.در.هر.آسمان.و.یا.بین.هر.دو.آسمان.از.آسمان.اول.گرفته.تا.آسمان.هفتم.قرار.داشته.

باشند،.اما.پیشرفت.مست.ها.به.طور.كلی.در.درون.آسمان.ها.صورت.می.گیرد.و.هرگز.از.فاصله.بین.یك.آسمان.و.

آسمان.دیگر.عبور.نمی.كنند،.مگر.اینكه.به.آسمان.ششم.برسند.كه.در.آن.صورت.پیش.از.وصل.به.حالتی.مابین.

آسمان.ششم.و.آسمان.هفتم.راه.می.یابند.)مانند.مورد.پالوكاله.بابا.اهل.كیالك.كارای،.ننگا.بابا.اهل.جسگیران.
و.استاد.نمراجی.اهل.روهری..به.پیوست.رجوع.شود(

اما.محمد.به.علت.شرایط.منحصر.بفردی.كه.داشت.موردی.استثنایی.است..وقتی.او.را.در.سال.1936. .

به.راهوری.آوردند.نه.تنها.مست.بود.بلكه.بین.آسمان.سوم.و.چهارم.استقرار.داشت..همان.طور.كه.در.قبل.توضیح.

داده.شد،.به.طور.معمول..تنها.اولیا.و.رهروان.پیشرفته.و.نوع.های.مشابه.از.این.مرحله.یعنی.بین.آسمان.سوم.و.

چهارم.گذر.می.كنند.و.در.این.موقعیت.حالت.حیرت.به.آنها.دست.می.دهد..این.مرحله،.مقام.حیرت.را.تشكیل.

می.دهد.و.از.این.رو.محمد.از.هر.جهت.مست.بود.و.مست.هست.بجز.این.وضعیت.استثنایی،.یعنی.قرار.گرفتن.

او.بین.یك.آسمان.و.آسمان.دیگر..این.مطلب.بیانگر.منحصر.بفردی.او.می.باشد.و.در.این.رابطه.مهربابا.از.حافظ.
نقل.قول.می.فرمایند.كه:

“هزار نكته باریک تر ز مو اینجاست”
محمد.در.اثر.تماسی.كه.با.مهربابا.داشت،.هرگز.به.آسمان.چهارم.راه.نیافت.بلكه.به.مقامی.مابین.آسمان. .
چهارم.و.پنجم.جهش.نمود.و.آنگاه.به.آسمان.پنجم.وارد.گردید..به.فرموده.بابا.او.اكنون.در.آسمان.پنجم.است.
و.در.این.زندگی.بیش.از.این.پیشرفت.نخواهد.داشت..این.اندك.تاریخچه.ی.روحانی.محمد.را.تشكیل.می.دهد.

و.اكنون.می.پردازیم.به.شرح.حال.زندگی.ظاهری.او.با.مهربابا.
در.شروع.باید.گفت.كه.هیچ.مستی.تا.بدین.حد.تماس.دراز.مدت.با.مهربابا.نداشته.است.زیرا.كه.از.ابتدای. .
وروِد.محمد.به.راهوری.)آگوست.1936(.تا.كنون.یازده.سال.می.گذرد.و.با.وجود.صدها.مستی.كه.مهربابا.با.آنها.
تماس.داشتند.در.مورد.هیچ.یك.از.آنها.به.اندازه.محمد.سختگیر.نبودند..به.دالیل.معنوی.كه.به.مهربابا.مربوط.
می.شود.بابا.اصرار.دارند.كه.كوچكترین.هوس.یك.مست.بر.آورده.شود.و.در.جمع.مستان.عجیب.ترین.هوس.ها.

را.محمد.داشته.است،.به.طوری.كه.صبر.مراقبین.خود.را..مورد.آزمایش.قرار.می.داد.
محمد.در.خانواده.ای.هندو.در.فرقه..ی.كوزه.گرها.در.شهر.راتناجیری.تولد.یافت..می.گویند.نام.اصلیش. .
توكارام.چاوان.می.باشد..گویا.او.یك.همسر.و.دو.فرزند.در.راتناجیری.داشته.است.و.وقتی.مست.می.شود.منزل.
و.كاِر.كوزه.گری.خود.را.ترك.گفته.به.بمبئی.می.رود..در.بمبئی.بود.كه.مسلمانانی.كه.برای.او.احترام.قایل.بودند.

لقب.محمد.را.بر.او.نهادند.و.این.اسم.تا.به.حال.با.او.مانده.است.
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شاید..چند.سالی.در.بمبئی.در.حركت.بوده.و.آنها.كه.بر.نوسان.های.بهای.پنبه،.قمار.می.كردند.نزد.محمد. .

می.آمدند،.به.این.امید.كه.محمد.در.این.قمار.به.آنها.كمك.نماید..بدین.ترتیب.توده.ی.مردم.برای.اینكه.در.قمار.

برنده.باشند.به.روح.های.پیشرفته.پناه.می.برند.تا.بلكه.اشاره.هایی.از.ایشان.دریافت.دارند..این.قبیل.مردم.باعث.

مزاحمت.محمد.می.شدند.و.اكنون.كه.او.به.كارهای.دنیا.بیشتر.آگاهی.دارد.گاهی.از.آن.روزهای.اولیه.در.بمبئی،.
سخن.می.گوید.و.اینكه.چگونه.این.قمار.بازاِن.كتان.و.پنبه.به.اصرار.به.او.چای.و.غذا.تعارف.می.كردند.

نخستین.فردی.كه.محمد.را.در.بمبئی.پیدا.كرد.یا.در.اصطالح.كشف.نمود،.پلیدر.بود.كه.او.را.در.اگوست. .

1936.به.اشرام.راهوری.آورد..طبق.معمول.مهربابا.هر.یك.از.مست.ها.را.اصالح.می.نمود،.استحمام.می.كرد،.

غذا.می.داد.و.نزدشان.می.نشست..بابا.با.محمد.نیز.چنین.نمودند،.اما.بی.درنگ.به.محمد.اولویت.داده.شد.و.توجه.

خاصی.بر.او.مبذول.شد..محمد.از.این.دستور.بابا.كه.اهل.اشرام.هرچه.را.كه.بخواهند.باید.به.ایشان.داده.شود،.

استفاده.كامل.می.نمود.و.در.آن.زمان.غذای.روزمره.ی.او.شامِل.دوازده.عدد.موز،.نزدیك.به.دو.كیلو.چغندر.پخته،.

بیش.از.صدگرم.پسته،.دو.بشقاب.پلو.و.حبوبات.)دال(،.شش.عدد.پیاز.خام،.دوازده.عدد.چاپاتی،.دوازده.بشقاب.
سبزیجات.پخته،.شش.فنجان.چای.در.صبح.و.شش.فنجان.در.بعد.از.ظهر.بود.

او.بیشتر.وقت.ها.در.طول.روز.نزدیك.در.ورودی.اشرام.می.نشست.و.به.هر.كسی.كه.نزدیك.می.شد.ناسزا. .

گفته.بر.او.تف.می.انداخت..هنگام.شب.بارها.آقا.بیدول.را.صدا.می.كرد.و.از.او.پتو.می.خواست..این.در.شرایطی.

بود.كه.جسم.او.نیاز.به.پوشش.بیشتری.نداشت..این.رفتار.عجیب.و.غریب.در.طول.مرحله.ی.راهوری.و.وقتی.در.

ماه.آپریل،.اشرام.به.مهرآباد.انتقال.یافت.بدون.كم.و.كاست.ادامه.داشت..او.آنگاه.شروع.نمود.به.كندن.زمین.با.

دست.های.خود.و.بارها.به.آقا.بیدول.دستور.می.داد.كه.ساختمان.اشرام.را.خراب.كند.و.و.قتی.به.او.می.گفتند.كه.

این.كار.شدنی.نیست،.او.گریه.و.زاری.را.سر.می.داد..در.ساعت.چهار.صبح.وقتی.كاركنان.اشرام.به.روشن.كردن.

آتش.برای.درست.كردن.چای.مشغول.بودند،.محمد.عجوالنه.فریاد.سر.می.داد.و.كمك.می.خواست.كه.كسی.او.

را.در.مستراح.شستشو.دهد..او.از.ساعت.6.تا.8.صبح.می.ایستاد.و.دندان.های.خود.را.تمیز.می.كرد.و.با.تندخویی.

تقاضای.سطل.آب.می.نمود.تا.دهان.خود.را.با.آب.شستشو.دهد.و.وقتی.می.آوردند.آن.را.باز.پس.می.فرستاد.و.

پس.از.چند.دقیقه.دوباره.آن.را.تقاضا.می.كرد..اندكی.بعد.وقتی.مهربابا.او.را.برای.استحمام.فرا.می.خواند.به.طور.
معمول.سه.نفر.الزم.بود.كه.او.را.فریب.داده.به.حمام.ببرند.

شاید.معمول.ترین.عادت.محمد.كه.حتی.پس.از.تحول.هایی.كه.در.مقایسه.با.سال.های.اولیه.در.رفتار.او. .

به.وجود.آمد.)كه.این.تفاوت.در.رفتار.او.را.می.توان.با.تفاوت.بین.یك.قطعه.گچ.و.یك.قطعه.پنیر.مقایسه.كرد(.

و.هنوز.هم.ادامه.دارد،.خم.شدن.و.خیره.شدن.او.بر.زمین.و.با.انگشتان.خود.با.خرده.سنگ.ها.بازی.كردن.است..

او.این.كار.را.معمواًل..ساعت.ها.ادامه.می.دهد.و.اگر.از.او.بپرسند.كه.به.چه.كاری.مشغول.است.پاسخ.می.دهد:.

)به.چیزی.نگاه.می.كنم.كه.آن.را.می.خواهم(..او.همیشه.مهربابا.را.دادا.می.خواند.و.در.سال.های.اولیه.وقتی.در.

جستجوی.چیزی.بر.زمین.خیره.می.شد.زیر.لب.می.گفت:.)دادا.مرا.این.طور.پرورش.داده،.از.دست.من.چه.بر.

می.آید؟(.بعضی.وقت.ها.در.توضیح.این.مطلب.می.گفت.كه.او.به.اراده.و.خواست.خود.بر.چیزی.خیره.نمی.شود.

بلكه.یك.نیروی.الهی.او.را.بدین.كار.وادار.می.سازد،.در.اثر.كندن.زمین.كه.با.ناخن.های.خود.انجام.می.دهد.پوست.
انگشتان.و.شست.محمد.خشن.گشته.و.ناخن.های.او.ضخیم.و.شكسته.می.باشند.

آنها.كه.با.تاریخ.زندگی.مهربابا.آشنایی.دارند.می.دانند.كه.بابا.در.سال.1937.به.مدت.چندین.ماه.با.گروه. .

بزرگی.از.مریدان.شرقی.و.غربی.خود.به.شهِر.كان.)در.فرانسه(.مسافرت.نمودند..چیزی.از.رسیدن.بابا.به.شهر.

كان.نگذشته.بود.كه.بابا.تلگرافی،.دستورهایی.را.برای.فرستادن.محمد.به.فرانسه.دادند..او.می.بایست.در.اداره.ی.

این.كار.را.داشتند.در.وحشت.بودند.كه.نكند.محمد.به.طور. انجام. آنها.كه.مأموریت. گذرنامه.حاضر.می.شد.و.

ناگهانی.به.افسر.اداره.گذرنامه.توهین.كرده.و.بر.او.تف.بیندازد..در.هر.صورت.همه.چیز.به.خوبی.انجام.شد.و.
محمد.آماده.مسافرت.گردید..به.او.گفتند.كه.او.برای.دیدرا.از”دادا”.به.فرانسه.می.رود.
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روز.موعود.آقا.بیدول.با.زحمت.زیاد.محمد.را.از.اسكله.به.داخل.كشتی.و.سپس.بی.درنگ.به.داخل.كابین. .

خود.هدایت.نمود..شایعه.هایی.حاكی.از.غیرمعمولی.بودن.او.بگوش.دكتر.كشتی.رسید.كه.موجب.شد.به.كابین.

آمده.و.انتقال.محمد.را.به.بیمارستان.كشتی.تقاضا.كند..اَدیك.كه.سرپرست.گروه.بود.توانست.دكتر.را.راضی.

نماید.كه.او.خود.پاسخگوی.رفتار.محمد.خواهد.بود.و.سرانجام.دكتر.اجازه.داد.كه.محمد.در.همان.كابین.اقامت.
نماید.

آقا.بیدول.كه.نگهداری.محمد.را.به.عهده.داشت،.شبانه.روز.باید.نزدیك.او.می.بود..وقتی.غذای.محمد. .

را.به.كابین.می.آوردند.او.نه.تنها.از.خوردن.خودداری.می.كرد،.بلكه.با.تكبر.فرمان.می.داد.كه.بی.درنگ.آن.را.باز.

گردانند.و.بعد.از.نیم.ساعت.كه.غذای.آقا.بیدول.را.می.آوردند..محمد.اصرار.داشت.كه.غذای.او.را.میل.نماید.و.آقا.

بیدول.بیچاره.گرسنه.می.ماند..وقتی.محمد.را.بر.روی.عرشه.كشتی.می.آوردند.او.خم.می.شد.و.چیزهایی.نظیر.ته.

سیگار.و.كبریت.كه.عرشه.را.آلوده.می.كردند.از.زمین.بر.می.داشت.و.این.گونه.توجه.همه.را.به.سوی.خود.جلب.
می.كرد.و.و.قتی.آقا.بیدول.سعی.داشت.او.را.از.آنجا.دور.كند.محمد.به.نكوهش.و.توهین.آقا.بیدول.می.پرداخت.
در.شهر.مارسل.وقتی.برای.تشریفات.گمركی.به.صف.می.ایستند.محمد.دوباره.همه.چشم.ها.را.به.سوی. .
خود.متوجه.می.كند..وقتی.به.برداشتن.ته.سیگار،.كبریت.و.كاغذ.پاره.هایی.كه.زمین.گمرك.را.كثیف.كرده.بود.
می.پردازد.و.آقا.بیدول.می.خواهد.او.را..از.آنجا.ببرد،.محمد.توهین.و.ناسراگویی.را.از.سر.می.گیرد.و.آشغال.هایی.

را.كه.جمع.كرده.بود.با.چنان.نیرویی.به.هوا.پرتاب.می.كند.كه.بر.سر.مسافرین.بی.گناه.می.ریزد.
به.محض.وروِد.محمد.به.شهر.كان،.مهربابا.استحمام.و.غذا.دادن.به.او.را.شروع.نمودند..او.در.اتاقی. .
باالی.گاراژ.اقامت.داشت.و.حمام.او.اتاقی.كوچك.به.سبك.هندی.بود،.مشكل.اصلی.در.استحمام.محمد،.لباس.
پوشاندن.بر.تن.او.بود.زیرا.كه.او.برهنه.می.ایستاد.و.در.فكر.بود.كه.آیا.اجازه.بدهد.كه.لباسش.را.بر.تنش.كنند.
یا.نه..مانند.كودكی.كه.در.كنار.استخر.ایستاده.و.دو.دل.است.كه.وارد.آب.به.شود.یا.نه..او.از.بابا.می.خواست.تا.
لباسش.را.بر.تنش.كند.و.همین.كه.بابا.می.خواستند.لباس.را.از.گردن.او.رد.نمایند،.ناگهان.مانند.یك.كودك.
وحشت.زده.فریاد.سر.می.داد.كه.“نه،.نه”و.لباس.را.از.خود.دور.می.كرد..سرانجام.همه.شادی.می.كردند.كه.او.
لباس.خود.را.بر.تن.كرده.اما.بی.درنگ.دستور.می.داد.كه.آن.را.دوباره.از.تنش.بیرون.آورند.این.برنامه.همه.روزه.
اجرا.می.شد.و.معمواًل.ساده.ترین.لباس.را.بر.تن.محمد.پوشاندن.یك.ساعت.به.طول.مینجامید..وقتی.كه.كفش.
و.صندل.بنددار.او.را.می.خواستند.بر.پاهایش.بپوشانند.همین.مسئله.تكرار.می.شد،.بند.این.پاپوش.ها.را.باید.سفت.
می.كردند،.شل.می.كردند،.سفت.می.كردند،.شل.می.كردند،.از.پای.او.در.می.آوردند.و.تمیز.می.كردند،.دوباره.در.
پای.او.می.كردند،.تمیز،.سفت،.شل.و.تا.به.آخر..در.این.مثال.ها.كه.بیان.كننده.ی.رفتار.اوست.اغراق.نشده.و.
نشان.می.دهد.كه.تا.چه.حد.مهربابا.برای.خواسته.های.یك.مست.اهمیت.قایلند..حتی.كمترین.خواسته.ی.او.باید.

برآورده.شود.
بر.شرح.حال.محمد.در.سفر.بازگشت.او.به.هند.حجاب.می.كشیم.چرا.كه.رفتار.او.حتی.صبر.حضرت. .
ایوب.را.هم.به.آزمایش.می.گذاشت.و.در.واقع.كاسه.ی.صبر.كسانی.كه.از.او.سرپرستی.می.كردند،.تقریبًا.لبریز.

شده.بود.
پس.از.بازگشت.به.هند.در.نوامبر.1936.تا.پاییز.1940.محمد.رابطه.ای.نزدیك.با.مهربابا.دارد،.چرا.كه. .

در.طول.این.مدت.كم.و.بیش.هر.كجا.كه.بابا.بود.محمد.هم.بود..
سعی.من.این.بود.كه.طرز.رفتار.محمد.را.در.سال.های.اولیه.او.با.مهربابا.توضیح.دهم.و.اكنون.می.بینم. .
چقدر.غیر.ممكن.است.كه.تبدیل.تدریجی.رفتار.او.را.از.مرحله.های.اولیه.به.مرحله.ی.اخیر.كه.توأم.با.همكاری.
و.دوستی.است.تشریح.نمایم..جنبه.ی.ظاهری.این.تغییر.و.تحول.به.طیفی.شباهت.دارد.كه.در.آن.یك.رنگ.به.

مرور.به.رنگی.دیگر.تبدیل.می.شود.به.طوری.كه.آن.دو.رنگ.را.نتوان.از.یكدیگر.تفكیك.نمود.
تا.اكتبر1940.محمد.زیر.چتر.و.بال.های.مهربابا.منزل.داشت.و.از.آن.پس.انگار.كه.كاركردن.با.جنبه.ی. .
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روحانی.او.به.انتها.رسید،.چرا.كه.در.پایان.ماه.اكتبر.محمد.به.بمبئی.فرستاده.شد.و.در.آنجا.به.مدت.چندین.ماه.

نزد.علی.اكبر.شاپور.زمان.یزدی.اقامت.نمود..سپس.او.را.از.بمبئی.به.سواحل.راتناجیری.كه.منزل.قدیِم.او.بود.
بردند.اما.در.ژانویه.1942.او.را.دوباره.به.مهرآباد.آوردند.و.اكنون.از.ساكنان.دایمی.آنجا.می.باشد.

هیچ.كس.ادعا.ندارد.كه.محمد.امروز.به.حالت.عادی.بازگشته.اما.تغییرهای.بسیاری.در.رفتار.او.به.وجود. .

آمده..در.روزهای.اولیه.اخالق.تند.او.این.احساس.را.به.انسان.می.داد.كه.او.با.مسایل.درونی.درگیر.است.و.اینكه.

وقتی.او.را.از.اشتغالی.كه.با.آن.مسئله.داشت،.باز.می.داشتند.چنان.آشفتگی.خاطر.به.او.دست.می.داد.كه.بنا.به.

بدخلقی.و.اوقات.تلخی.می.نمود..از.نقطه.نظر.یك.شاهد.بی.طرف،.جنبه.تسلی.بخش.محمد.در.سال.های.اولیه،.

عشق.او.به.مهربابا.یا.داد.بود.)آن.گونه.كه.او.بابا.را.صدا.می.زد(..هر.چقدر.هم.كه.او.به.سایرین.بدخلقی.می.نمود،.

اما.بابا.را.خیلی.دوست.می.داشت.و.با.اشتیاق.در.انتظار.دیدار.روزمره.ی.او.صبر.می.كرد..هر.روز.وقتی.بابا.می.آمدند.

انگار.كه.شعله.ی.پر.نوری.در.عمق.وجود.محمد.فروزان.می.شد.كه.برای.یك.لحظه.راه.های.تاریك.و.پر.پیچ.و.

خم.را.روشن.می.كرد.و.به.تدریج..این.لحظه.های.گذران.از.نور.باطنی،.پایدارتر.و.پایدارتر.می.شد،.به.طوری.كه.

محمد.امروز،.كم.و.بیش.از.ساكنان.پسندیده.ی.اشرام.می.باشد.كه.با.همه.هماهنگی.و.سازگاری.دارد..او.اكنون.

چیزی.غیرمعمول.و.زیبا.تشعشع.می.كند..زیركی.و.فراست.او.تا.به.حدی.است.كه.از.هر.چه.در.اشرام.می.گذرد.
با.خبر.است.و.به.گونه.ای.به.رفاه.همگان.توجه.نشان.می.دهد.

به.طریق.ناموزون.خود.سعی.دارد.كه.عظمت.روحانی.مهربابا.را.بیان.نماید.و.آنچه.در.زیر.آمده.جمله.هایی. .
است.كه.او.در.مورد.بابا.و.یا.به.قول.خودش”دادا”.بیان.داشته:

»دادا خداست.«  
»دادا استاد است.«  

»همه چیز به خواست دادا بستگی دارد.«  
»چون دادا هست دنیا نیز وجود دارد.«  

»دادا استاد رحم و شفقت است.«  
امروز.با.وجود.تغییرهای.عمده.ای.كه.در.شخصیت.او.به.وجود.آمده،.محمد.مهارت.چندانی.در.كنترل. .
بدن.خود.نشان.نمی.دهد..به.هنگام.راه.رفتن.به.جلو.خم.می.شود،.دست.هایش.از.دو.طرف.آویزان.است.و.لنگان.
لنگان.در.حالی.كه.شست.پاهای.او.كمی.به.سمت.درون.خم.شده.حركت.می.كند.و.مانند.طفلی.كه.راه.رفتن.را.
یاد.می.گیرد،.به.نظر.می.آید.كه.هر.لحظه.ممكن.است.بیفتد..شاید.به.خاطر.ایستادن.برای.ساعت.های.پی.در.پی.
و.بر.زمین.خیره.شدن.است.كه.از.انحنای.كف.پای.او.كاسته.شده.است..دست.های.او.صاف.است.و.انگشتان.و.

ناخن.های.او.به.علت.فرو.بردن.در.زمین.شكاف.برداشته.است..
صدای.او.خصوصیت.یك.صفحه.خراب.موسیفی.را.دارد.چرا.كه.هر.كلمه.را.چندین.مرتبه.تكرار.می.كند.. .
این.تكرار.وقتی.به.اوج.خود.می.رسد.كه،.می.خواهد.جمله.ای.پر.معنی.را.ادا.كند.و.انگار.از.باهوشی.خود.خشنود.
گردیده.كه.یك.جمله.را.ده.تا.دوازده.مرتبه.با.صدای.بلند.و.آهنگین.تكرار.می.كند..كلمه.های.هم.صدا.او.را.متحیر.
می.سازد.و.مانند.كودكان.او.نیز.از.اول.و.آخر.كلمه.های.دشوار.می.زند..او.لكنت.زبان.ندارد.اما.مثل.استارت.ماشین.
در.یك.روز.سرد،.محمد.نیز.حرف.اول.یك.جمله.را.چندین.مرتبه.تكرار.و.سپس.بقیه.جمله.را.بدون.مكث.تمام.
می.كند..برای.نمونه..وقتی.به.زبان.خود.یعنی.زبان.مراتی.می.گوید:.)Dada Dev ahe(.)یعنی.دادا.خداست(..این.
را.این.طور.بیان.می.كند.Da-da-da-da-da-da-da-da-dada Dev ahe.و.آنگاه.جمله.را.به.همین.نحو.چندین.مرتبه.

تكرار.می.كند.
او.این.روزها.خوش.خلق.و.سرحال.است..اما.مثل.خیلی.از.ما.كه.دم.صبح.سرحال.نیستیم.محمد.نیز. .
یكی.دو.ساعت.اول.صبح.چهره.ای.اخم.آلود.دارد..اگر.در.آن.وقت.با.او.صحبت.كنید.توجهی.به.شما.نمی.كند.و.

یا.اینكه.از.شما.می.خواهد.صحبت.نكنید،.اما.نه.با.القاب.و.تندی.سال.های.اولیه.
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او.عادت.دارد.كه.پتو.را.بر.روی.خود.بكشد.و.در.حالی.كه.بدن.او.نود.درجه.خم.شده،.سه.تا.چهار.ساعت. .

پی.در.پی.در.آن.حالت.باقی.می.ماند..گاهی.در.حالی.كه.پتو.را.روی.خود.كشیده.زانو.می.زند.و.بدن.خود.را.به.

سمت.جلو.خم.می.كند،.به.طوری.كه.بازوهای.او.بر.زمین.قرار.می.گیرند.و.سر.او.ما.بین.بازوها.)البته.ما.این.طور.
حدس.می.زنیم.چرا.كه.او.زیر.پتو.قرار.دارد(.

منظره.ی.عجیبی.است.كه.این.پیكر.پیچیده.در.پتو.را.نگاه.كنیم،.شكلی.بی.حركت،.انگار.كه.شی.ای. .
بجای.یك.انسان.در.آن.زیر.نهفته.است..

در.چنین.موقعی.اگر.از.محمد.بپرسیم.كه.به.چه.كاری.مشغول.است،.یا.پرسش.كننده.فضول.را.دشنام. .

می.دهد.و.یا.اینكه.می.گوید.عادت.اوست.كه.این.گونه.بیستد.یا.بنشیند.و.مطلب.را.با.جمله.زیر.خاتمه.می.دهد:.
»تو.قادر.به.درك.آن.نیستی.«

وقتی.به.جمع.كردن.سنگ.ریزه.مشغول.است،.محمد.توجه.چندانی.به.اطراف.خود.ندارد..او.اكنون. .

قسمت.عمده.ی.روز.را.در.ایوان.مهرآباد.می.گذراند.و.از.آنجا.هر.كس.كه.در.رفت.و.آمد.است.را.نظاره.می.كند..

اگر.گوساله.ای.از.حصار.خود.فرار.كرده.باشد.فریاد.سر.می.دهد.كه.او.را.بگیرند..اگر.چیزی.به.هنگام.بارندگی.در.

فضای.باز.جامانده.باشد،.او.از.كسی.می.خواهد.تا.آن.را.به.داخل.بیاورد..آنها.كه.برای.انجام.كاری.به.این.سو.و.

آن.سو.در.حركت.هستند.را.با.عطوفت.و.چهره.ای.گشاده.فرمان.می.دهد.و.و.قتی.زنگ.غذا.به.صدا.در.می.آید.

آنها.كه.تنبلی.می.كنند.را.به.صرف.غذا.فرمان.می.دهد..او.همه.مردهای.اشرام.و.تمام.پیشخدمت.ها.و.دهاتی.ها.
و.اسم.تمام.حیوان.ها.را.می.شناسد.و.به.هر.چه.در.اطرافش.می.گذرد.توجه.خاص.دارد.

باوجود.توانایی.او.در.نكته.بینی.و.مشاهده،.در.قضاوت،.نواقصی.در.او.دیده.می.شود..در.توضیح.به.مثال. .

زیر.می.پردازیم..او.سفر.1937.خود.را.به.فرانسه.به.طور.كامل..به.خاطر.دارد.و.در.دو.سه.سال.اخیر.در.این.فكر.

افتاده.كه.دوباره.به.فرانسه.مسافرت.كند..هر.وقت.مهربابا.تشریف.می.آورند.او.به.بابا.التماس.می.كند.كه.او.را.به.

فرانسه.ببرد..در.نتیجه.ی.صحبت.های.بسیاری.كه.با.بابا.و.پندو.داشته،.محمد.اكنون.معتقد.است.كه.مبلغ.هفت.

میلیون.و.یكصد.هزار.روپیه.برای.مخارج.مسافرت.او.كنار.گذارده.شده.و.اینكه.یك.كشتی.در.بست.برای.این.

سفر.در.اختیار.او.قرار.خواهد.گرفت..در.زمان.نوشتن.این.كتاب.)سپتامبر.1947(..برنامه.ی.محمد.این.است.كه.

در.ماه.دیسیمال.)طریقی.است.كه.او.ماه.دسامبر.را.تلفظ.می.كند(.به.سوی.فرانسه.حركت.كند..او.نگران.این.

است.كه.آیا.در.آنجا.برنج.برای.او.خواهد.بود.زیرا.كه.به.او.گفته.اند.كه.به.خاطر.جنگ،.اوضاع.اقتصادی.اروپا.

نابسامان.است.و.وقتی.ماه.)دیسیمال(.فرا.رسد.برای.او.دلیل.دیگری.خواهند.آورد.كه.چرا.در.حال.حاضر.سفر.او.

به.فرانسه.امكان.ندارد..در.حدوِد..یكسال.پیش.او.از.خود.شوق.بسیار.برای.این.سفر.نشان.می.داد.و.هر.روز.در.
مورد.گذرنامه.ها.و.بلیط.ها.سؤال.می.نمود..

اما.درحال.حاضر.از.شوق.او.برای.مسافرت.كاسته.شده.و.شاید.تا.پایان.امسال.اگر.به.او.بگویند.كه. .

كه. بود. آمده. وجود. به. او. در. فكر. این. پیش. چند.سال. ندهد.. اهمیت. چندان. دیگر. افتاده. تعویق. به. مسافرت.

می.خواهد.با.یك.زن.چاق.ازدواج.نماید.و.از.او.فرزند.داشته.باشد،.اما.این.آرزوی.اولیه.اكنون.جای.خود.را.به.
آرزوی.سفر.به.فرانسه.داده.است.

این.فریب.و.حیله.ممكن.است.بنظر.رقت.انگیز.و.غیرمنصفانه.آید،.اما.اگر.به.محمد.صریح.و.راست.گفته. .

شود.كه.این.كاری.غیرممكن.است.او.اندوهگین.شده.و.حتی.گاهی.نیز.گریه.می.كند..مانند.امیدهای.واهی.و.

بیهوده.كه.از.گهواره.تا.گور.مشوق.انسان.هستند.محمد.را.نیز.در.ظاهر..این.رویاهای.ساده.نگاه.می.دارد..ممكن.
است.به.نظر.ما.بچگانه.جلوه.كند،.اما.شاید.همانند.امیدهای.ما،.این.رویاهای.ساده.نیز.به.او.دلخوشی.می.دهند.
برآورد.عقالنی.انسان.از.این.تركیب.طفل،.مرد.و.ولی.هرچه.كه.باشد.محمد.محبت.انسان.را.به.خود. .
جلب.می.كند..به.طور.خالصه،.باوجود.رفتار.عجیب.و.غریبی.كه.دارد،.انسان.او.را.دوست.می.دارد.و.از.درون.
شكاف.هایی.كه.در.شخصیت.غیرمعمول.او.وجود.دارد.گهگاه.زیبایی.روحی.را.مشاهده.می.كنیم.كه.نقص.هاِی.



شخصیِت.او.را.بی.اهمیت.می.سازد..البته.از.این.لحاظ.او.به.هر.مست.دیگر.شباهت.دارد،.زیرا.كه.یا.به.خاطر.

اسرار.عشق.الهی.و.یا.به.دلیل.به.خصوِص.روحانی،.مقام.معنوی.این.روح.های.مست.الهی.را.حجابی.پوشانیده.
است.و.این.حجاب.همانا.پوشش.ضخیم.و.چند.الیه..ی.شخصیت.غیرمعمولی.آنها.می.باشد.
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)2( 
چاتی بابا

در.داستان.چاتی.بابا.می.خواهم.دو.هدف.را.دنبال.كنم..نخست.شرح.چگونگی.كشف.چاتی.بابا.و.دوم. .
بازگو.نمودن.برخی.رویدادها.و.اتفاق.هایی.است.كه.به.زندگی.او.با.مهربابا.مربوط.می.گردد.

پیش.از.اینكه.مهربابا.خودشان..به.منظور.تماس.با.مست.ها.راهی.شوند،.برای.بازدید.مقدماتی.از.یك. .

منطقه.ی.به.خصوص.و.گزینش.مست.برای.كارشان.پیروانی.چون.آقا.بیدول،.كاكا.یا.ایرج.را.به.عنوان.نماینده.

اعزام.می.دارند..بازدید.این.گروه.فرستاده.شده،.جنبه.ی.تفریح.ندارد.و.چون.توصیف.همه.این.سفرها.امری.است.

محال،.امیدوارم.شرح.این.ماجرا.كه.در.پایان.موجب.جلب.چاتی.بابا.به.اشرام.بنگلور.گردید.بیانگر.زحمت.های.

طاقت.فرسایی.باشد.كه.كم.و.بیش.شامل.حال.هر.یك.از.مست.هایی.كه.فهرست.اسامی.آنها.در.فصل.پیوست.

این.كتاب.آمده،.گردیده.است..در.این.ماجرا.دو.گروه.سختی.و.رنج.را.متحمل.می.شوند،.یكی.گروه.فرستاده.شده.

و.دیگری.گروه.مهربابا.و.چند.تن.مرید.منتخب..همچنین.امیدوارم.بتوانم.نشان.دهم.كه.یافتن.جواهری.چون.
چاتی.بابا.چگونه.تاِب.تحمِل.این.زحمت.ها.و.سختی.ها.را.آسان.می.سازد.

روزی.بابا.در.ماه.نوامبر.1939.در.شهر.بنگلور،.كاكا.و.ایرج.را.فرا.خواندند.و.توضیح.دادند.كه.خواست. .

او.از.ایشان.این.است.كه.در.گردآوری.هسته.ای.از.مست.های.پیشرفته.به.او.كمك.كنند.و.در.سرنوشت.آنها.بود.

كه.بی.درنگ.در.جستجوی.این.روح.ها.راهی.گردند..مهربابا.خاطر.نشان.نمودند.كه.اشرام.راهوری.بیشتر.برای.

دیوانه.ها.بوده.و.نمونه.ای.از.یك.مست.واقعی.محمد.است..از.آنها.خواست.كه.طرز.رفتار.محمد.را.در.یاد.داشته.

باشند.زیرا.باوجود.رفتار.آمرانه.ای.كه.دارد.نكاتی.هست.كه.او.را.از.یك.دیوانه.ی.معمولی.جدا.می.دارد..همچنین.

مهربابا.روشن.ساختند.كه.در.جستجویشان.سنگ.زیر.بنای.قضاوت.آنها.به.قوه.ی.الهام.تكیه.دارد.و.فرمودند»آن.
را.به.من.واگذار.كنید«.

به. او. به.یك.مست.و.تشویق. نزدیك.شدن. ترتیب.و.چگونگی. آنها.فرمودند،. به. مطلب.دیگری.كه. .

همراهی.بود..ابتدا.باید.مشاهده.كنند.كه.اهالی.آن.مكان.چگونه.نسبت.به.او.ادب.و.احترام.را.به.جا.می.آورند.و.

آنها.نیز.همان.طور.رفتار.نمایند..از.هر.عملی.كه.موجب.ناراحتی.او.شود.باید.خودداری.كنند.و.از.خادم.یا.مرید.

آن.مست.در.مورد.عادت.ها.و.سلیقه.ی.او.به.خصوص.در.مورد.چیز.ویژه.ای.كه.مورد.عالقه.او.باشد،.باید.سؤال.

نمایند..سپس.باید.بروند.و.برای.او.چیزی.مانند.شیرینی،.چای،.سیگار.و.یا.هر.چیزی.كه.دوست.دارد.خریداری.

كنند،.آن.را.به.او.بدهند.و.سرانجام.از.هر.هنری.كه.دارند.می.باید.استفاده.كنند.تا.آن.مست.را.جلب.نموده.همراه.
خود.بیاورند.

اما.از.یك.فرمان.باید.اطاعت.می.كردند.و.آن.این.بود.كه.آنها.به.هیچ.كس.حتی.به.خود.مست.نیز.نباید. .
می.گفتند.كه.مهربابا.ایشان.را.فرستاده.و.اینكه.او.را.نزد.مهربابا.می.خواهند.ببرند..

آنگاه.مهربابا.مكان.هایی.را.در.جنوب.هند.انتخاب.نمودند.و.به.آنها.فرمودند.كه.این.شهرها.را.جستجو. .

كنند.و.در.روز.یازدهم.به.همراه.چند.تن.مست.درجه.ی.یك.به.بنگلور.باز.گردند.و.سرانجام.در.طول.این.ده.روز.

می.بایست.روزی.یك.وعده.غذا.بعد.از.غروب.آفتاب.میل.می.كردند،.اما.در.طول.روز.می.توانستند.دو.مرتبه.چایی.

بنوشند..بدین.ترتیب.كاكا.و.ایرج.به.راه.افتادند.و.گمان.می.كنم.آنها.از.گنجی.كه.در.این.ده.روز.جلوی.پایشان.
پدیدار.می.شد،.خبر.نداشتند.

چیز.مهمی.در.سفر.آنها.روی.نداد.تا.اینكه.به.شهر.تریچی.ناپلی.رسیدند..در.آنجا.چه.از.جهت.سختی.و. .
چه.از.جهت.تماس.با.شخصیت.های.مهم.روحانی،.ماجراهای.بسیار.اتفاق.افتاد.

اول.اینكه.باران.می.بارید.و.زبان.محلی.آنجا.برایشان.نامفهوم.بود.و.زبان.هندی،.اردو،.گوجراتی،.ماراتی. .
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و.انگلیسی.آنها.به.كار.نمی.رفت..اما.آنها.خوش.اقبال.بودند.زیرا.به.محض.رسیدن.به.ایستگاه.در.حالی.كه.سعی.

داشتند.حرف.خود.را.به.شنوندگان.دلسوز.تفهیم.كنند،.مردی.پیش.آمد.و.به.زبان.اردو.خود.را.معرفی.نمود..او.

درشكه.چِی.مسلمانی.از.اهالی.شهر.نگاپاتم.با.نام.سردار.صاحب.بود..او.نه.تنها.می.خواست.به.پرسش.های.آنها.

پاسخ.دهد.بلكه.می.خواست.راهنمایشان.نیز.باشد..او.به.ایرج.و.كاكا.گفت.كه.تفریح.او.سال.هاست.دیدار.با.اولیا..

و.مردم.روحانی.آن.قسمت.از.هند.بوده.است..كاكا.و.ایرج.پس.از.قدری.تردید.پیشنهاد.او.را.پذیرفته.و.خود.را.
در.اختیار.او.قرار.دادند.

سردار.صاحب.به.شهر.تریچی.ناپلی.آمده.بود.تا.ماشین.یكی.از.مالكین.شهر.نگاپاتم.را.كه.در.دست. .

او.به.نگاپاتم.بروند.و.مست. این.ماشین.به.همراه. با. آنها. این.بود.كه. او. برنامه.ی. تعمیر.بود.تحویل.بگیرد.و.
سرشناسی.بنام.موتی.بابا.را.مالقات.كنند.

ابتدا.شهر.تریچی.ناپلی.را. سردار.صاحب.می.خواست.بالفاصله.حركت.كند.و.آن.دو.می.خواستند.كه. .

به.دنبال.مست.و.پیر.جستجو.نمایند..در.هر.حال.توانستند.زمان.حركت.را.چند.ساعت.به.تعویق.بیندازند.و.در.

منطقه.ی.مسلمان.نشین.تریچی.ناپلی.در.كوچه.های.گل.آلود.به.دنبال.مستی.به.نام.یوسف.به.جستجو.بپردازند..
پس.از.جستجوی.بی.حاصل.به.ایستگاه.نزد.سردار.صاحب.بازگشتند.

این.سه.روح.دلیر.آنگاه.رهسپار.نگاپاتم.شدند..چندین.روز.باران.شدیدی.باریده.بود.و.جاده.ی.مستقیم. .

و.مزرعه.های.مسطح.اطراف.تا.حدود.زیادی.زیر.پوشش.آب.بودند..هنگام.غروب.در.فاصله.ی.بیست.مایلی.از.

تریچی.ناپلی.تمام.زمین.به.طور.كامل..از.آب.پوشیده.شده.بود.و.از.دهكده.ای.دو.نفر.دست.خود.را.حركت.می.دادند.

و.فریاد.می.زدند..پس.از.چندی.برای.سردار.صاحب.روشن.شد.كه.پیشروی.بیشتر.با.ماشین.با.خطر.مرگ.همراه.

خواهد.بود..به.اصرار.اهالی.آن.دهكده،.آنها.تصمیم.به.بازگشت.گرفتند.در.غیر.این.صورت.محال.بود.كه.از.

جاده.ی.آب.گرفته.بتوانند.به.شهر.نگاپاتم.برسند.و.بدین.ترتیب.از.جاده.ی.آب.گرفته.به.یك.ایستگاه.رسیدند.و.

پس.از.اینكه.ماشین.را.به.یك.شخص.مسئول.سپردند،.سوار.ترن.شدند،.این.ترن.آخرین.ترن.بود.زیرا.پس.از.

اینكه.آنها.عبور.كردند.خط.آهن.را.آب.با.خود.شست.و.برد..آنها.همان.شب.دیر.وقت.با.لباس.های.مرطوب.به.
نگاپاتم.رسیدند..

روز.بعد.دو.مرتبه.با.موتی.بابا،.مست.آسمان.ششم.دیدار.داشتند.و.اگر.چه.نتوانستند.او.را.به.آمدن.راضی. .
كنند،.اما.با.تجربه.های.عجیبی.رو.به.رو.شدند.

در.اولین.تماس.كه.هنگام.صبح.انجام.شد،.چیز.به.خصوصی.رخ.نداد.و.پس.از.ترك.آنجا.قرار.شد.هنگام. .

عصر.دوباره.بیایند..هنگام.غروب.به.جایگاه.موتی.بابا.رسیدند،.به.گروهی.از.مریدان.و.بقیه.كه.در.انتظار.موتی.بابا.

بودند.پیوستند،.پس.از.مدتی.صدای.پای.او.شنیده.می.شد.كه.نزدیك.می.شود،.همه.سكوت.كردند؛.آنگاه.این.

پیرمرد.كوتاه.قد.با.چشمان.براق.وارد.ایوان.شد.و.پوشش.های.خیس.خود.را.از.تن.به.در.كرد..این.پوشش.ها.از.

هفت.عدد.كت.و.هتف.عدد.شلوار.تشكیل.می.شد.كه.او.در.دو.حركت.همه.ی.آنها.را.از.تن.بیرون.آورد،.با.یك.
حركت.تمام.كت.ها.را.كه.تو.در.تو.بودند.و.با.حركت.دیگر.تمام.شلوارها.را.یكجا.از.تنش.خارج.نمود.

سپس.بر.روی.زمین.دراز.كشید،.تن.او.با.الیه.هایی.از.لباس.های.زیر.پوشیده.شده.بود.و.در.حالی.كه.به. .

كشیدن.چندین.سیگار.مشغول.بود.برای.مدتی.صحبت.نكرد..آنگاه.به.یكی.از.خادم.ها.دستور.غذا.داد..غذا.توسط.

كسی.آورده.می.شد.كه.در.قبل.به.بیماری.جذام.مبتال.بوده.و.از.دعای.موتی.بابا.شفا.یافته.بود..به.او.گفته.شده.

بود.كه.همه.روزه.خاك.پای.موتی.بابا.را.بر.روی.زحم.های.جذام.خود.بمالد.و.او.اكنون.شفا.یافته.بود.و.زندگی.
خود.را.وقف.كسی.می.كرد.كه.از.دعای.خیر.او.شفا.پیدا.كرده.بود.

پس.از.صرف.غذا،.كاكا.و.ایرج.در.موقعی.كه.مساعد.به.نظر.می.آمد،.تقاضای.صبح.خود.را.دوباره.بازگو. .

نمودند.و.از.او.خواستند.كه.برای.چند.روز.همراه.آنها.بیاید..پاسخ.او.عجیب.بود.او.به.پاهای.خود.اشاره.كرد،.به.

ِگل.و.كثافت.هایی.كه.آنها.را.پوشانده.بود.و.در.حالی.كه.آه.می.كشید.به.ایشان.گفت.كه.چقدر.خسته.است،.او.گفت.
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كه.هم.اكنون.از.دیدار.كسی.برمی.گردد.كه.ایشان.را.روانه.نموده.و.از.این.رو.نیازی.نیست.كه.او.آنها.همراهی.
نماید.

اندكی.بعد.بی.آنكه.دلیلی.وجود.داشته.باشد،.سه.عدد.كبریت.را.یكی.بعد.از.دیگری.روشن.نموده.و.آنها. .

را.به.كاكا.داد.و.او.هم.بر.اساس.این.اصل.كه.هرچه.از.یك.پیر.برسد.باید.نگهداشته.شود،.آنها.را.در.جیب.خود.

قرار.داد..اكنون.به.نیمه.شب.نزدیك.می.شد.و.موتی.بابا.ناگهان.از.مردان.مهربابا.تقاضا.كرد.برای.او.چای.درست.

كنند..فردی.كه.در.گذشته.به.بیماری.جذام.مبتال.بود،.پس.از.جستجو.در.شهر.با.دو.عدد.قوری،.یكی.برای.چای.

و.دیگری.قهوه.وارد.شد..سپس.موتی.بابا.آن.سه.نفر.را.دعوت.كرد.كه.نزدیك.او.بر.روی.زمین.بخوابند،.اما.آنها.

به.علت.برنامه.ای.كه.در.پیش.داشتند.این.دعوت.را.رد.كردِه.راهِی.ایستگاه.شدند..كاكا.هنوز.احساس.می.كند.كه.

نباید.آن.دعوت.را.رد.می.كردند،.زیرا.ممكن.بود.تجربه.های.روحانی.و.فراموش.نشدنی.برای.آنها.پیش.می.آمد..
اما.فرصتی.كه.از.دست.رفت.باز.نمی.گردد.

روز.بعد،.صبح.زود.از.نگاپاتم.برای.دیدار.چاتی.بابا.به.راه.افتادند..به.آنها.گفته.بودند.كه.او.را.در.شاهراهی. .

در.نزدیكی.نگاپاتم.می.توانند.پیدا.كنند..چون.در.آن.ناحیه.معروف.بود.آن.سه.مرد،.در.یافتن.او.با.مشكل.زیادی.
مواجه.نبودند..

این.پیر.مرد.ساده.و.دوست.داشتنی.تنها.یك.لُنگ.به.دور.خود.بسته.بود.و.یك.تشك.كوچك.و.یك. .

بقچه.از.لباس.كهنه.با.خود.حمل.می.كرد..به.زبان.هندی.مشك.را.جاتی.و.بقچه.را.موتا.گویند..بدین.لحاظ.بود.
كه.او.به.چاتی.بابا.یا.موتابابا.مشهور.بود.

با.به.یاد.داشتن.كالم.مهربابا،.آن.سه.تن.در.فاصله.ای.ایستادند.و.به.بررسی.اهل.دهكده.پرداختند.كه. .

چطور.و.به.چه.صورت.به.او.احترام.می.گذارند..در.آن.لحظه.چاتی.بابا.از.كنار.یك.شاهراه.پر.ازدحام.می.گذشت.و.

كم.و.بیش.هر.فرد.روستایی.كه.می.گذشت.جلوی.او.سجده.می.كرد..چاتی.بابا.ذره.ای.خاك.از.زمین.بر.می.داشت.و.

به.آنها.می.داد.و.آنها.خاك.را.به.پیشانی.خود.می.مالیدند.و.یا.اینكه.بر.روی.سر.خود.می.ریختند.و.در.آخر.چاتی.بابا.

با.خنده.به.هر.یك.می.گفت:.)Po,anna,Po(.یعنی.»برو..برادر،.برو«.و.هر.یك.از.روستاییان.با.احترام.بسیار.به.پا.
می.ایستاد.و.او.را.ترك.می.گفت.و.به.دنبال.كار.خود.می.رفت.

كاكا،.ایرج.و.سردار.صاحب.آنگاه.نزدیك.چاتی.بابا.آمده.و.مانند.روستاییان.بر.او.سجده.كامل.نمودند.. .

چاتی.بابا.به.هر.كدام.ذره.ای.خاك.داد.كه.آنها.آن.را.بر.پیشانی.خود.مالیدند.و.آنگاه.بر.آن.شدند.كه.او.را.به.بنگلور.

دعوت.نمایند..سردار.صاحب.به.عنوان.مترجم.با.آب.و.تاب.فراوان،.پیشنهاِد.دعوت.را.به.او.بازگو.كرد..اما.چاتی.بابا.

با.اندوه.پاسخ.داد.كه.كار.او.با.فرزندان.خود.بسیار.زیاد.است.و.در.حال.حاضر.نمی.تواند.بیاید،.اما.شاید.بعد.از.چند.

روز.بتواند..آن.سه.تن.با.ناامیدی.به.نگاپاتم.بازگشتند.و.پس.از.دیدار.با.مست.دیگری.در.ناگور.كه.ناخن.هایش.
به.بلندی.یك.سیگار.بود.راهی.تریچی.ناپلی.شدند.

راه.آهن.از.نگاپاتم.به.تریچی.ناپلی.از.شهر.قدیمی.تانجور.می.گذرد.كه.در.آنجا.سیل،.بخش.عظیمی.از. .

راه.آهن.را.از.بین.برده.بود..ترن.ها.در.اولین.ساحل.مسافرین.را.پیاده.می.كردند..ایرج،.كاكا.و.سردار.صاحب.به.

جای.اینكه.به.این.مسافرین.سرگردان.ملحق.شوند.و.در.نتیجه،.به.علت.بارندگی.برای.مدتی.نامعلوم.در.آنجا.

در.انتظار.تعمیر.راه.آهن.بمانند،.تصمیم.گرفتند.بقیه.ی.راه.را.با.پای.پیاده.طی.كنند..بنابراین.كفش.و.شلوارهای.

خود.را.از.تن.در.آوردند.و.مانند.زائرین.ذوحیاتین.فاصله.شش.مایل.را.در.آب.طی.كردند.تا.به.خشكی.رسیدند..
در.آنجا.با.اتوبوس.به.تانجور.رفتند.و.سپس.بی.درنگ.به.جستجوی.مست.ها.پرداختند..

در.اینجا.مستی.به.نام.عبدالقادر.جیالنی.بود.كه.دارای.خصوصیت.های.یك.قوس.بود.و.چون.وقت.كوتاه. .

بود،.تصمیم.گرفتند.او.را.هنگام.شب.پیش.از.طلوع.آفتاب.دیدار.كنند..آنها.او.را.در.ایوان.منزل.یك.قصاب.كه.

معمواًل..اقامتگاه.او.بود.یافتند..همین.كه.ایرج.و.كاكا.نزدیك.رفتند،.او.دست.های.خود.را.به.احترام.باال.آورد.و.

با.صدایی.آرام.و.پراحساس.گفت:.»مهربابا،.مهربابا«.پس.از.ادای.احترام.در.جلب.توافق.او.به.همراهی.موفق.
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نشدند،.اگرچه.او.نیز.مانند.چاتی.بابا.قول.داد.كه.چند.روز.بعد.خواهد.آمد.و.بدین.ترتیب.با.حالتی.از.افسردگی.كه.
نتیجه.و.حاصل.سومین.شكست.در.جلب.یك.مست.بود.آنها.راهی.تریچی.ناپلی.شدند.

دوباره.راه.آهن.نقص.پیدا.كرد.و.همه.جا.را.سیل.فرا.گرفته.بود..نه.اتوبوس.و.نه.ترن.می.توانست.حركت. .

كند..آنها.هر.طور.شد.توانستند.بر.لكوموتیو.بازرِس.راه.آهن.سوار.شده.به.اولین.ساحل.برسند..در.آنجا.با.انبوهی.

از.مسافران.آواره.رو.به.رو.شدند..بیماری.به.آنجا.سرایت.كرده.بود،.آب.برای.خوردن.وجود.نداشت.و.ذخیره.ی.

غذایی.كه.از.روستاهای.اطراف.تهیه.می.شد.تمام.شده.بود..تنها.موز.سبز.كه.پخته.یا.سرخ.می.شد،.منبع.غذایی.
موجود.بود.

به.مدت.سی.و.شش.ساعت.این.سه.تن.مردان.ما.در.بدبختی.این.جمعیت.سهیم.بودند..سرانجام.صالح. .

دانستند.كه.خود.را.در.معرض.مخاطره.قرار.داده.و.به.راه.بیفتند..آنها.دوباره.لباس.خود.را.از.تن.در.آوردند.و.دو.نفر.

را.برای.حمل.پتو.و.لحاف.استخدام.كردند.و.مسیر.شانزده.مایل.را.در.مناطق.سیل.زده.طی.نمودند..آنها.در.مسیر.

راه.آهن.های.خراب.شده،.از.روی.پل.های.شكسته.و.خرابه.در.حركت.بودند..ریزش.باران.سرانجام.متوقف.شده.و.

آب.تا.حدودی.نشست.كرده.بود،.اگرچه.اكنون.تا.باالی.زانوی.آنها.بود،.اما.حركت.آنها.را.ممكن.می.ساخت..این.

سه.نفر.هنگام.عصر.به.ایستگاه.رسیدند،.در.آنجا.ایرج.متوجه.شد.كه.رییس.ایستگاه.از.همكالسان.قدیم.اوست.

و.او.نیز.از.فاصله.ی.كوتاه.ایرج.را.كه.خیس.و.ِگل.آلود.و.خسته.بود.شناخت..منزل.رییس.ایستگاه.در.ارتفاعی.از.

زمین.واقع.بود.و.تنها.منزلی.بود.كه.سیل.آسیب.نرسانده.بود..رییس.ایستگاه.از.آن.سوی.ِگل.و.آب.كه.منزل.

او.را.از.ایستگاه.جدا.می.كرد.به.ایرج،.كاكا.و.سردار.صاحب.كه.در.ایستگاه.بودند،.فریاد.زد.و.گفت.چیزی.نمانده.
چای.آماده.شود.و.وقتی.حاضر.شد.آنها.را.صدا.خواهد.زد.

پس.از.مدتی.كه.چای.دم.كشیده.از.آنها.خواست.نزد.او.بیایند،.اما.هشدار.داد.كه.از.مسیر.آب.بیایند،.نه. .

از.روی.گل.و.الی.كه.از.آب.بیرون.زده.بود.و.به.نظر.مسیر.بهتری.بود..یكی.از.این.سه.نفر.به.این.هشدار.توجه.

نكرد.و.از.روی.گل.و.الی.آمد.و.دید.كه.پاهایش.بیشتر.و.بیشتر.در.باتالق.فرو.می.رود..پس.از.كوشش.بسیار.

توانست.پاهای.خود.را.بیرون.بكشد.و.آبروی.خود.را.به.باد.داده.با.شكم.روی.ِگل.دراز.كشید.و.خود.را.كشان.

كشان.نجات.داد..وقتی.او.به.كلبه.ی.سرپرست.ایستگاه.رسید،.نه.تنها.سر.تا.پا.آغشته.به.ِگل.بود،.بلكه.در.درون.

نیز.ملول.و.خسته.بود..او.دریافت.كه.آن.چایی.كه.رییس.ایستگاه.در.شرایط.دشوار.تهیه.دیده.بود،.در.یكی.قوطی.

حلبی.كه.برای.طهارت.به.كار.می.رفت.تعارف.می.شد،.چرا.كه.سایر.لوازم.آشپزی.را.سیل.از.آشپزخانه.ی.مجزای.
او.ربوده.بود.

این.نوشابه.ی.گرانبها.كه.در.چنین.فنجانی.تعارف.می.شد،.باعث.شد.كه.نطق.طعنه.آمیزی.خطاب.به.این. .

فنجان.حلبی.ایراد.كند،.فنجانی.كه.به.خاطر.آن.از.جهنمی.از.ِگل.می.بایست.عبور.می.كرد.و.چیزی.نمانده.بود.
كه.جان.خود.را.از.دست.بدهد..

خوشبختانه.مایا.در.شكل.های.متضاِد.خوب.و.بد.سرانجام.گذراست.و.عصر.همان.روز.درشكه.ای.را.كرایه. .

كردند.كه.آنها.را.به.تریچی.ناپلی.رسانید..آنها.در.اینجا.سردار.صاحب.ما،.آن.همراِه.خستگی.ناپذیر.و.راهنمای.

از.سفر.سریع.و.بی.حاصلی.به. ناپلی.را.ترك.كرده،.وداع.گفتند.و.پس. از.لحظه.ای.كه.تریچی. شب.و.روز.را.
رامشوارام.با.دست.و.بال.خالی.به.بنگلور.بازگشتند.

از. خود. همراه. را. مست. یك. حتی. كه. بود. غیرممكن. كاكا. و. ایرج. برای. سیل،. خرابی.های. علت. به. .

خطرهایی.كه.در.راه.بود،.عبور.دهند..با.توجه.به.سختی.هایی.كه.پشت.سر.گذاردند.)نباید.فراموش.كرد.كه.در.

طول.روز.فقط.یك.وعده.غذا.می.توانستند.صرف.كنند(.شاید.از.خوش.اقبالی.آنها.بود.كه.مست..همراه.نداشتند.

كه.به.دردسرشان.افزوده.شود..زیرا.حركت.غیرقابل.انتظار.یك.مست.حتی.در.بهترین.مواقع.نیز.مستلزم.صبر.
فراوان.می.باشد.

آنگاه.مهربابا.با.توجه.به.شكست.ایرج.و.كاكا.در.انجام.مأموریت،.خود.به.عنوان.رییس.گروهی.از.پیروان. .
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رهسپار.بنگلور.گردید.تا.با.مست.هایی.كه.كاكا.و.ایرج.دیدار.كرده.بودند.تماس.حاصل.نموده.و.در.صورت.امكان.
تنی.چند.از.آنها.را.به.اشرام.بیاورد.

مهربابا.به.همراه.كاكا،.ایرج،.زال.كراواال.و.گوستاجی.در.راه.عبور.از.تریچی.ناپلی.با.یوسف.تماس.برقرار. .

ساختند.و.بی.آنكه.اتفاق.دیگری.روی.دهد.به.نگاپاتم.رسیدند..مرحله.ی.آخر.با.تاكسی.انجام.گرفت.زیرا.هر.

چند.كه.طغیاِن.سیل.آرام.شده.بود،.اما.راه.آهن.در.دست.تعمیر.بود..تماس.با.موتی.بابا.بدون.مانع.های.زیاد.انجام.

گرفت،.مهربابا.پاهای.او.را.شستشو.دادند،.به.او.غذا.دادند.و.در.یك.مهمانخانه.كه..مقدمات.آن.فراهم.شده.بود.
برای.مدتی.با.او.در.سكوت.نشستند.

اما.چاتی.باباِی.پیر.به.سهولت.در.دام.استاد.الهی.نمی.افتاد.و.این.امر.تنها.با.صبر.و.سختی.كسانی.میسر. .

بود.كه.به.دنبال.او.آمده.بودند.و.سرانجام.هم.او.را.به.حضور.مهربابا.آوردند..اولیای.باال.مقام.به.ندرت.به.دعوت.

انسان.های.معمولی.پاسخ.مثبت.می.گویند.و.معمواًل.مكان.خود.را.به.خواهش.این.و.آن.ترك.نمی.گویند..تنها.

كشش.نیروی.عظیم.روحانی.می.تواند.آنها.را.از.عادت.و.جایگاه.چند.ساله.ی.خود.به.در.آورد..این.كشاكش.بین.

دو.نیروی.عظیم.روحانی.به.مدت.دو.سال.ما.بین.مهربابا.و.چاتی.بابا.ادامه.داشت..سه.تن.از.پیروان.مهربابا.در.دو.
تاكسی.به.آن.بخش.از.شاهراه.كه.چاتی.بابا.در.آنجا.بود.و.پنج.مایل.از.شهر.نگاپاتم.فاصله.داشت.راهی.شدند.

ابتدا.او.به.دعوت.آنها.جواب.منفی.داد.و.سوار.تاكسی.نشد.و.جلوتر.از.آنها.در.حالی.كه.بقچه.ی.خود.را. .

حمل.می.كرد.به.راه.افتاد.تا.اینكه.به.علت.خستگی.كنار.جاده.نشست..آنها.دوباره.به.نرمی.و.آرامی.او.را.دعوت.به.

همراهی.نمودند..سرانجام.او.موافقت.كرد.و.در.یكی.از.تاكسی.ها.سوار.شد،.او.را.به.مهمانخانه.آوردند.و.بی.درنگ.
به.او.غذا.دادند.

در.نگاپاتم.چاتی.بابا.هر.آنچه.را.كه.مهربابا.از.او.می.خواست.اطاعت.می.كرد.و.موافقت.كرد.كه.به.بنگلور. .

برود..آنگاه.این.گروه.در.دو.ماشین.راهی.تنجور.شدند.و.هنگام.غروب.به.آنجا.رسیده.و.شب.را.در.یك.دارام.شاال2.

اقامت.كردند..چاتی.بابا.در.طول.شب.بی.قراری.می.كرد.و.ساعت.2.صبح.به.آنها.گفت.كه.گرسنه.است..كاكا.

با.سرپرستی.مهربابا.با.موادی.كه.داشتند.غذایی.برای.او.تهیه.دید..پس.از.صرف.غذا.چاتی.بابا.اظهار.تمایل.به.

پیاده.روی.نمود.و.در.سحرگاه.به.همراه.زال.كراوال.به.راه.افتادند..چهار.ساعت.گذشت.و.از.آنها.خبری.نشد،.

سرانجام.زال.یادداشتی.را.توسط.شخصی.ارسال.داشت،.حاكی.بر.اینكه.چاتی.بابا.بی.وقفه.در.گوشه.و.كنار.شهر.

در.حركت.است.و.راه.خود.را.به.سوی.دارام.شاال.كج.نمی.كند..آنگاه.كاكا.با.تاكسی.به.جایی.كه.زال.از.آنجا.این.

یادداشت.را.فرستاده.بود.رفت..او.نیز.سعی.نمود.ولی.در.جلب.چاتی.بابا.با.شكست.رو.به.رو.شد..آنگاه.آن.دو.این.

پیر.مرد.را.فرسنگ.ها.تعقیب.نمودند..حاال.دیگر.به.اطراف.شهر.رسیده.بودند..در.اینجا.سرانجام.چاتی.بابا.از.فرط.

خستگی.كنار.جاده.نشست.و.به.دلیلی.مبلغ.ده.انا.به.زال.داده.و.گفت.كه.این.حقوق.اوست.برای.اینكه.او.را.تا.

بدین.جا.همراهی.نموده.است..كاكا.كه.دیگر.از.خستگی.از.پا.افتاده.بود.به.چاتی.بابا.گفت.كه.یا.او.را.به.منزلش.

خواهد.برد.و.یا.به.بنگلور،.اما.تحت.هیچ.شرایطی.او.را.در.این.مكاِن.غریب.تنها.نخواهد.گذاشت..این.اتمام.حجت.
معجزه.كرد.و.چاتی.بابا.با.یكی.از.ماشین.ها.به.دارام.شاال.باز.گردانده.شد.

در.طول.این.چند.ساعت،.مهربابا.فرصت.را.غنیمت.شمرده.و.برای.تماس.با.عبدالقادر.جیالنی،.)مست. .
شبه.قوس.آسمان.ششم(.به.تانجور.رفته.و.سپس.بازگشتند.و.در.انتظار.ورود.چاتی.بابا.بودند.

به.محض.ورود.چاتی.بابا.به.دارام.شاال،.مهربابا.با.حدود.پنجاه.سطل.آب.او.را.استحمام.نمودند.و.سپس. .

به.او.غذا.دادند..یكی.از.جنبه.های.برجسته.ی.اقامت.كوتاه.چاتی.بابا.نزد.مهربابا.این.استحمام.روزانه.بود.كه.با.
مقادیر.زیادی.آب.صورت.می.گرفت،.شروع.این.كار.در.دارام.شاال.در.تنجور.بود.

این.گروه.از.تنجور.به.تریچی.ناپلی.رفتند.و.از.آنجا.به.همراه.یوسف.به.مقصد.بنگلور.حركت.نمودند..آنها. .

در.كوپه.ی.درجه.سه.سفر.می.كردند.و.در.یكی.از.ایستگاه.ها.برخالف.قوانین.راه.آهن،.در.همان.كوپه.چاتی.بابا.را.
دارام.شاال.مهمانخانه.اي.است.مجاني.براي.مسافرین.و.معمواًل.به.شخص.خیري.تعلق.دارد.و.توسط.او.اداره.مي.شود .2
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استحمام.نمودند.
داد.. اتفاق.جالبی.روی. توقف.می.كردند،. راه.كه.چند.ساعت.می.بایست. بین. ایستگاه.های. از. در.یكی. .
مهربابا.در.جستجوی.مست.به.شهر.رفتند.و.آنها.كه.نزد.چاتی.بابا.بودند.می.خواستند.به.صرف.غذا.مشغول.شوند..
به.رسم.هندی.ها،.همین.كه.غذا.را.از.آشپزخانه.آوردند.آنها.به.صرف.غذا.نشستند.و.با.این.اندیشه.كه.چاتی.بابا.

غذا.را.در.ظرف.های.آنها.قرار.دهد،.مندلی.ها.بشقاب.خود.را.جلوی.چاتی.بابا.قرار.دادند.
نوشابه.ی.ترش.مزه.ای.كه.اهالی.جنوب.هند.آن.را.بسیار.دوست.دارند،.راسام.نام.دارد..این.نوشابه.را.با. .
ادویه.های.تند.مخلوط.می.كنند.و.چاتی.بابا.كه.خود.اهل.جنوب.هند.بود.این.راسام.را.بسیار.دوست.می.داشت..
وقتی.ظرف.پلو،.حبوبات،.سبزیجات.و.غیره.را.جلوی.او.قرار.دادند،.او.دید.كه.یكی.از.قابلمه.ها.پر.از.راسام.است..

در.حالی.كه.به.بقیه.می.خندید.این.قابلمه.را.بلند.نمود.و.در.پشت.سر.خود.بر.روی.زمین.قرار.داد.
پس.از.اینكه.غذای.خود.و.مندلی.ها.را.در.بشقاب.ها.قرار.داد،.ظرف.راسام.را.از.پشت.سر.خود.برداشته.و. .
در.حالی.كه.می.خندید،.سر.خود.را.به.عقب.برگرداند.و.نوشیدنی.راسام.را.در.دهان.خود.ریخت..پس.از.انجام.این.
كار.برای.بار.سوم.خندید،.خنده.ای.كه.نشان.می.داد.از.نوشیدن.راسام.و.حقه.ی.موفقیت.آمیز.خود.لذت.برده.است..
آنگاه.به.همراه.سایرین.به.صرف.غذا.مشغول.شد..صرف.نظر.از.نوشابه.ی.راسام،.بقیه.ی.غذا.به.طور.مساوی.بین.

همه.تقسیم.شد.
این.تفریح.و.یا.خودخواهی.بچه.گانه،.همراه.با.عصبانیت.های.گاه.و.بیگاه،.به.شیرینی.طبیعت.او.می.افزود. .

و.در.آنِ.واحد،.هم.او.را.پرهیبت.می.ساخت.و.هم.دوست.داشتنی..
وقتی.این.گروه.به.بنگلور.بازگشتند،.چاتی.بابا.را.در.اشرام.مخصوص.مست.ها.سكنی.دادند.و.برنامه.ی. .
روزمره.ی.استحمام.و.تغذیه.ی.او.آغاز.گردید..هر.یك.از.استحمام.ها.برنامه.ی.مفصلی.بود.كه.در.آن.حدود.پنجاه.
سطل.آب.به.كار.گرفته.می.شد..استحمام.به.رسم.هند.انجام.می.گرفت.كه.در.آن.شخصی.كه.می.خواهد.استحمام.
كند.به.داخل.اتاق.كوچك.و.شیب.داری.می.رود،.یك.كاسه.آب.روی.خود.ریخته.و.خود.را.صابون.می.زند.و.
این. از. از.سطل.آب.برداشته.و.خود.را.شستشو.می.دهد..برای.استحمام.مست.ها.مهربابا. سپس.كاسه،.كاسه،.
روش.استفاده.می.نمودند..مهربابا.او.را.صابون.می.زنند.و.می.شویند.و.حمام.از.كسانی.كه.آب.می.آوردند،.صابون.
می.دهند،.حوله.و.لباس.را.نگاه.می.دارند.احاطه.شده.است..به.عبارت.دیگر.مهربابا.مست.را.خود.استحمام.می.كنند.
و.دیگران.او.را.خشك.كرده.و.لباس.بر.تنش.می.كنند..به.استثنای.كم.بوِد.نور.و.َجِو.خانوادگی.حمام،.دقت.و.
تمركز.حواسی.كه.در.این.صحنه.دیده.می.شود.انسان.را.به.یاد.عمل.جراحی.می.اندازد،.به.مریض.از.لحاظ.اینكه.
مست.می.باشد،.داروی.بیهوشِی.ضد.خجالت.داده.اند.و.همیاران.به.لحاظ.سرگرم.بودن.توجهی.به.آنچه.می.بینند.

ندارند.
چاتی.بابا.وقتی.به.حمام.فرا.خوانده.می.شد.معمواًل.ناز.كرده.می.گفت.كه.حالش.خوب.نیست.و.گاهی.نیز. .
كسانی.كه.بدین.منظور.به.اتاق.او.می.رفتند.را.به.نرمی.سرزنش.می.كرد..اما.اگر.مهربابا.خودشان.می.رفتند.و.او.
را.فرا.می.خواندند،.او.مانند.یك.كودك.بی.درنگ.لبخند.می.زد.و.خنده.سر.می.داد.و.پس.از.قدری.تردید.و.زیر.لب.

زمزمه.كردن،.مانند.یك.بره.به.دنبال.بابا.تا.حمام.می.آمد.
ابتدا.در.بنگلور.این.طور.به.نظر.می.آمد.كه.حضور.مهربابا.و.پیروان.بابا.و.سایر.مست.ها.چاتی.بابا.را.ناراحت. .
می.كند.و.او.از.شكاف.بین.یكی.از.كلبه.ها.و.دیوار.باغ.به.كوچه.ای.مرطوب.و.پر.از.علف.فرار.می.كرد،.تنها.در.این.
كوچه.می.نشست.و.زیر.لب.زمزمه.می.كرد.و.می.خندید.و.با.انگشتان.خود.عالیمی.را.بر.روی.زمین.می.كشید..
آن.گونه.كه.پیدا.بود.از.خلوت.خویش.خوشحال.بود.و.دور.از.چشم.دیگران.به.انجام.آنچه.دلش.می.خواست.آزاد.

بود..
مهربابا.كه.به.طور.دقیق..به.هوس.مست.توجه.دارند،.وقتی.دیدند.كه.چاتی.بابا.برای.به.دست.آوردن. .

گوشه.ای.خلوت.ناراحتی.را.متحمل.می.شود،.ترتیب.كلبه.ای.را.دادند.كه.او.در.آن.می.توانست.تنها.باشد.
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یك.تخت.خواب.بسیار.بسیار.بزرگ.در.این.كلبه.قرار.داده.بودند.كه.در.صورت.تمایل.بتواند.بر.روی.آن. .

بخوابد.یا.استراحت.نماید..اما.چاتی.بابا.نازپرورده.نبود.و.تخت.خوابش.زمین.بود.بنابراین.از.تخت.خواب.استفاده.

نكرد.تا.اینكه.مهربابا.بارها.از.او.خواستند.و.ایشان.را.به.استفاده.ی.آن.تشویق.نمودند..سپس.او.برای.چند.روزی.

به.اطاعت.از.بابا.از.آن.تخت.خواب.استفاده.كرد،.اما.دوباره.به.خوابیدن.بر.روی.زمین.و.تنها.نشستن.در.كوچه.ی.
پشت.كلبه.ادامه.داد.

آن.قسمت.از.باغ.كه.به.اشرام.مست.ها.اختصاص.داشت.با.دیوار.حصیری.فرا.گرفته.شده.بود.و.ابعاد.آن. .

از.بیست.و.پنج.متر.مربع.تجاوز.نمی.كرد..بنابراین.برای.اینكه.به.مست.ها.احساس.كسلی.و.خفقان.دست.ندهد،.

بابا.همواره.به.خواست.آنها.می.پرداخت.و.برای.مشغول.داشتن.آنها.هر.آنچه.ممكن.بود.را.انجام.می.داد..یك.

قهوه.خانه.طراحی.و.بنا.شده.بود..برای.اینكه.با.سلیقه.ی.مست.ها.جور.درآید.كمال.بی.نظمی.و.بی.دقتی.در.آن.به.

كار.رفته.بود..این.قهوه.خانه.از.حصیر.ساخته.شده.بود.و.اثاثیه.آن.از.دو.تا.سه.عدد.میز.قدیمی.و.سه.تا.چهار.عدد.

صندلی.كهنه.تشكیل.می.شد..چای،.پان،.تنباكو.و.سیگار.در.تمام.وقت.مجانی..در.اختیار.مست.ها.قرار.می.گرفت..

یك.سیم.برق.مخصوص.آنجا.كشیده.شده.بود.و.یك.تابلو.جلوی.آن.آویزان.بود.كه.بر.روی.آن.نوشته.شده.بود.

»هتل.مست«..محیط.آن.انسان.را.به.یاد.رستوران.های.درجه.سه.می.انداخت.كه.در.قسمت.های.فقیر.نشین.هند.

فراوان.یافت.می.شود..این.اشرام.مست.ها.كه.چاتی.بابا..شخصیت.عمده.ی.آن.را.تشكیل.می.داد،.شش.تا.هفت.

مست.از.قسمت.های.جنوبی.هندوستان.را.اسكان.می.داد.كه.در.بخش.دیگری.از.این.كتاب.شرح.داده.می.شود..

مست.های.مختلف.با.شخصیت.های.به.خصوص،.هر.یك.به.شادی.و.محیِط.زنده.ی.این.مؤسسه.می.افزودند.و.

آنها.در.هر.ساعتی.از.شبانه.روز.در.»هتل.مست«.گرد.آمده.و.تقاضای.چای،.سیگار،.پان.و.یا.هر.چیز.دیگری.
كه.می.خواستند.می.نمودند.

پیش.از.گشایش.این.هتل،..چاتی.بابا.بیشتر.تنها.بود.و.روز.را.بیشتر.در.آن.كوچه.ی.نمناك.در.خلوت. .

می.گذراند..اما.وقتی.این.هتل.مركز.اجتماع.مست.ها.شد،.چاتی.بابا.گاهی.ساعت.ها.جلوی.آن.می.ایستاد.و.روشن.
بود.كه.از.رفتار.هم.قطارهای.خود.لذت.می.برد.

دو.هفته.پس.از.ورود.چاتی.بابا.به.بنگلور،.خواننده.ای.از.احمدنگر.فراخوانده.شد..در.ساعت.های.معین،. .

مهربابا.مست.ها.را.به.اتاق.خود.فرا.می.خواند.و.یك.صندلی.مخصوص.هم.برای.چاتی.بابا.تهیه.دیده.بودند.كه.در.

كنسرت.شركت.كنند..سه،.چهار.روز.اول.چاتی.بابا.در.این.كنسرت.های.غیر.رسمی.شركت.می.جست.و.همین.طور.

كه.آهنگ.پس.از.آهنگ.نواخته.می.شد،.اشك.های.شادی.از.گوشه.های.چشم.او.بر.گونه.هایش.جاری.می.شد..

پس.از.این.سه.چهار.روز.او.دیگر.در.این.كنسرت.ها.شركت.نكرد.و.به.نظر.می.آمد.كه.رنِج.لذِت.شنیدن.برای.او.
قابل.تحمل.نبود،.او.ترجیح.می.داد.كه.بیرون.از.آنجا.باشد.

تا.آنجا.كه.می.دانم.مهربابا.هرگز.توضیح.نداده.اند.كه.چرا.وقتی.نزد.یك.مست.می.نشیند.به.هیچ.كس. .

دیگر.اجازه.ی.حضور.نمی.دهد..اما.از.تجربه.ای.كه.ایرج.از.اقامت.چاتی.بابا.در.بنگلور.داشته.است،.این.طور.برداشت.

می.شود.كه.امكان.دارد.اگر.كسی.در.این.زمان.كار.او.را.قطع.كند،.برای.آن.شخص.خطر.جانی.در.برداشته.باشد..

مهربابا.چندین.مرتبه.خواسته.بودند.كه.چاتی.بابا.را.به.نشستن.نزد.خود.تشویق.نمایند،.اما.پس.از.سرباززدِن.بسیار،.
چاتی.بابا.در.یكی.از.روزها.موافقت.نمود.

این.دو.نزدیك.به.دو.ساعت.در.اتاِق.مهربابا.در.سكوت.بودند.و.در.پایان.وقتی.بابا.می.خواستند.در.را.باز. .

كنند.ایرج.برخاسته.و.دستگیره.ی.در.را.از.بیرون.باز.می.نماید..آنگاه.چاتی.بابا.از.اتاق.خارج.شده.و.از.كنار.ایرج.

می.گذرد.تا.به.اتاق.خود.برود..در.حین.عبور،.ایرج.می.گوید.یك.تكان.محسوس.و.دردناكی.بر.بدن.او.وارد.می.آید،.

ضربه.ای.كه.به.برق.گرفتگی.شباهت.داشت..در.هندوستان.عقاید.سنتی.بسیاری.در.رابطه.با.خطری.كه.در.قطع.

حالت.واالی.آگاهی.پیش.می.آید،.وجود.دارد.و.شاید.این.تجربه،.ذره.ای.از.قدرتی.را.نشان.می.دهد.كه.این.دو.
بهنگام.دیدارهای.خصوصی.در.كنار.هم.از.خود.متجلی.ساخته.بودند.



46رهروان

در.آغاز.آپریل1940.مهربابا.و.گروه.او،.همه.چیز.را.به.مهرآباد.انتقال.دادند..بابا.به.همراه.اكثر.كسانی. .

كه.در.بنگلور.با.او.بودند.با.ماشین.از.بیراهه.و.منظره.های.زیبا،.از.كوه.ها.و.دره.ها.حركت.نمودند.و.گاهی.نیز.از.
شهرهای.ساحلی.نظیر.كاروار.و.گوا.گذشتند.و.در.آغاز.ماه.می.به.مهرآباد.رسیدند.

چاتی.بابا.به.همراه.مست.های.دیگر.با.قطار.به.احمدنگر.آورده.شده.بودند.و.پیش.از.ورود.مهربابا،.او.را.در. .

اتاق.مخصوصی.مسكن.داده.بودند..بی.درنگ.استحمام.روزمره.از.سرگرفته.شد.و.همه.روزه.برای.هر.استحمام.

از.150.تا.200.سطل.آب.استفاده.می.شد..مانند.قبل،.چاتی.بابا.را.باید.با.حیله.و.فریب.به.حمام.می.آوردند،.اما.

وقتی.به.حمام.وارد.می.شد.می.نشست.و.قاه.قاه.می.خندید.و.آه.می.كشید،.این.در.حالی.بود.كه.سطل.بعد.از.سطل.

آب.بر.روی.بدن.او.ریخته.می.شد..از.جمله.خصوصیت.های.چاتی.بابا.این.بود.كه.دوست.نداشت.موی.سر.او.را.

خشك.كنند..سر.او.بزرگ.و.موی.سر.او.پرپشت،.سیاه.و.رگه.های.خاكستری.داشت.كه.گوش.هایش.را.می.پوشاند..

به.طور.معمول..هر.روز.بعد.از.استحمام.بر.روی.زمین.می.نشست.و.مشت.مشت.خاك.بر.روی.سر.خود.می.ریخت..

مشاهده.ی.این.منظره.اثر.عجیبی.بر.انسان.داشت..مشت.های.خاكی.كه.بر.روی.سر.خود.می.ریخت.به.شانه.های.

او.رسیده.و.سرانجام.بر.زمین.می.ریخت..انگار.چیزی.او.را.رنج.می.دهد.كه.ما.در.فهم.آن.ناتوان.هستیم.و..اینكه.

این.بازی.در.ظاهر.بچه.گانه.به.او.تسلی.و.آرامش.می.بخشید..به.خاطر.این.عادتی.كه.داشت،.مهربابا.به.خدمتكار.
او،.كریشنا،.دستور.داده.بودند.كه.پانزده.عدد.سطل.پر.از.خاك.را.هر.روز.داخل.اتاق.چاتی.بابا.قرار.بدهد.

پیش.از.بیداری.روحانی،.چاتی.بابا.ظاهراً.بازرس.قطار.بوده.است.و.خاطره.ی.این.حرفه.ی.پیشین.او.گهگاه. .

به.طور.پراكنده.در.او.زنده.می.شد..برای.نمونه.با.انگشت.خود.بر.دستگیره.ی.پنجره.می.زد،.گویی.رمزی.تلگرافی.

ارسال.می.كند.و.در.هر.موقعی،.شب.یا.روز.به.زبان.انگلیسی.یا.تامیل.Tamil.با.فریاد.به.مأمورین.تخیلی.دستور.

می.داد،.مثل.اینكه.از.اعماق.خاطره.های.خود.آثار.قدیمی.را.بیرون.می.آورد..گاهی.وقت.ها.نیز.فریاد.می.زد.»اهلل.
اكبر،.اهلل.اكبر«..

او.می.گفت.مهربابا.برادر.بزرگ.اوست.و.روزی.به.كریشنا.گفت.كه.مهربابا.مرد.بزرگ.و.ثروتمندی.است. .
و.اینكه.كسی.نظیر.بابا.در.جهان.یافت.نمی.شود.

آن.برهه.از.زمان.در.مهرآباد.در.سال1940.مصادف.بود.با.زمان.تاریِك.اوضاِع.وحشتناك.و.هولناك.اروپا،. .
یعنی.زمان.سقوط.فرانسه.

منظور.از.شرح.رویدادی.كه.می.خواهم.به.آن.بپردازم.این.نیست.كه.مهربابا.در.كار.خود.با.مست.ها.بر. .

با.بشریت. اولیای.بزرگ. جریان.حوادث.جهان.تأثیر.می.گذارد،.بلكه.بر.آن.اعتقادم.كه.حداقل.نشان.می.دهد،.

هماهنگی.دارند.و.در.رنج.آنها.در.لحظه.های.عذاب.و.آزمایش.شریك.می.باشند..اما.مهربابا.به.وضوح.فرموده.اند.

كه.در.تماس.خود.با.مست.ها،.آنها.به.او.كمك.می.كنند.و.او.به.آنها،.مست.ها.بابا.را.دوست.دارند.و.او.آنها.را..

بابا.قبول.دارد.با.اینكه.حدس.های.پیروانش.در.مورد.اهمیت.كارش.تا.حدودی.صحت.دارد،.اما.او.بیش.از.این.

توضیح.نمی.دهد..آنچه.هر.مست.برای.بابا.انجام.می.دهد،.موضوعی.است.خصوصی.مابین.بابا.و.آن.مست.كه.

به.ما.مربوط.نمی.گردد..او.گفته.است.كه.كارش.به.كاری.كه.در.مدرسه.ی.مهرآباد.در.اواسط1920.انجام.داده،.

شباهت.دارد..اما.اینكه.مست.ها.به.علت.حالت.پیشرفته.ای.كه.دارند.می.دانند.كه.چه.برای.بابا.انجام.می.دهند.و.
بنابراین.برای.بابا.كمك.بیشتری.هستند.

را. اندوه.و.رنج.فراوانی. اروپا. به.كریشنا.می.گفت.كه.مردم. بارها. بود.كه.چاتی.بابا.در.مهرآباد. هفته.ها. .

متحمل.هستند،.اما.آنها.نجات.یافته.و.دوباره.روزهای.خوشی.را.تجربه.خواهند.كرد..اگرچه.چاتی.بابا.سواد.داشت.

اما.تا.آنجا.كه.می.دانیم.هرگز.كسی.او.را.ندیده.كه.روزنامه.بخواند.و.تماس.او.با.رویدادهای.جدید.به.طور.كامل.

قطع.بود..اما.با.این.حال.به.نظر.می.آمد.از.وقایع.شومی.كه.در.اروپا.روی.می.داد،.آگاه.است..روزی.در.حالی.كه.

خاك.بر.سر.خود.می.ریخت.گفت:.غصه.و.محرومیت.و.بی.چیزی.همه.جا.را.فرا.خواهد.گرفت.و.بسیاری.از.قحطی.
و.گرسنگی.جان.خود.را.از.دست.خواهند.داد،.اما.سرانجام.مهربابا.رنج.عالم.را.تسكین.خواهد.بخشید.
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در.شب.9.ژوئن1940.ناگهان.صدای.شیون.و.فریاد.و.پرخاش.چاتی.بابا.بلند.شد.و.او.با.ناراحتی.از.اتاق. .

كوچك.خود.بیرون.آمد..او.مستقیم.به.اتاق.مهربابا.رفت.و.گفت.خانه.اش.به.طور.كامل.منهدم.شده.و.اكنون.به.

بابا.پناه.آورده..اگر.این.گفته.را.تحت.الفظی.برداشت.كنیم.مفهومی.نخواهد.داشت،.چرا.كه.اتاق.كوچك.او.همانند.

گذشته.پابرجا.بود،.هرچند.كه.این.اتاق.ساده.و.كوچك.می.نمود،.اما.معمواًل.ساعت.هایی.را.در.آنجا.به.تنهایی.و.

خوشی.سپری.می.كرد..مهربابا.بی.درنگ.دستور.دادند.كه.آن.دو.را.تنها.بگذارند.و.چاتی.بابا.به.مدت.چند.ساعت.
با.مهربابا.به.صحبت.و.تعرض.و.سرزنش.مشغول.بود،.اما.سرانجام.او.آرام.شد.و.بقیه..شب.را.تنها.با.بابا.گذراند.
صبح.روز.بعد.او.آرام.تر.بود.و.به.مكان.خود.بازگشت.و.مهربابا.در.توضیح.فرمودند.كه.چاتی.بابا..با.فرانسه. .
رابطه.ی.روحانی.دارد.و.او.به.علت.تغییرهای.بزرگی.كه.طی.این.چند.روِز.سرنوشت.ساز.در.فرانسه.روی.می.دهد،.
اندوهگین.شده.است..شاید.توضیح.این.مطلب.برای.خوانده.ضروری.باشد.كه.سقوط.ارتش.فرانسه.در.5.ژوئن.

آغاز.شد.و.اینكه.آلمان.ها.هشت.روز.بعد.یعنی.در.13.ژوئن.وارد.پاریس.شدند.
چاتی.بابا.در.جوالی.1941.مهربابا.و.گروه.او.را.تا.رانچی.همراهی.نمود.و.تاریخچه.ی.رابطه.ی.چاتی.بابا. .
با.مهربابا.از.این.زمان.تا.بازگشت.نهایی.او.به.نگاپاتم.با.زیستن.با.بابا.در.شهرهای.مختلف.هند.و.سیالن.همراه.
بوده.است..مسافرت.بین.شهرها.به.طور.معمول..رویدادی.بود.بیمناك،.چرا.كه.چاتی.بابا.تقریبًا.همیشه.یكی.دو.

مرتبه.سعی.می.كرد.فرار.كند.و.اینكه.جا.به.جا.كردن.او.در.اتاقی.كه.برای.او.تهیه.شده.بود.كار.دشواری.بود.
در.رانچی.اعضای.گروه.با.چمدان.های.خود.وارد.منزل.شدند.و.بی.درنگ.به.جا.به.جا.شدن.خود.پرداختند.. .
در.این.میان،.چاتی.بابا.مانند.یك.كودك.رفتار.می.كرد.و.از.خوابیدن.سرباز.می.زد.و.پس.از.اندكی.گریه.و.زاری.به.
این.سو.و.آن.سو.حركت.كرد.و.به.خواهش.كسانی.كه.می.خواستند.او.را.به.اتاِق.كوچكی.ببرند.كه.بابا.برای.او.
انتخاب.نموده.بودند،.توجه.نمی.كرد..این.جریان.به.مدت.دو.ساعت.ادامه.داشت.تا.اینكه..از.مقاومت.خسته.شده.

و.با.اكراه.و.قدری.ترشرویی.مانند.یك.كودك.بی.انضباط.اجازه.داد.كه.او.را.به.اتاق.خود.راهنمایی.كنند.
در.رانچی.این.برنامه.ادامه.داشت.و.با.وجود.كوشش.مهربابا.در.فراهم.آوردن.راحتی.برای.چاتی.بابا،.او. .
بی.قراری.می.كرد.و.می.گفت.كه.با.مشكل.های.بزرگی.رو.به.رو.می.باشد..بابا.كه.به.ندرت.در.مورد.مست.ها.سخن.
می.گفتند،.روزی.در.رانچی.به.مندلی.ها.گفتند.كه.نظیر.چاتی.بابا.در.تمام.عالم.یافت.نمی.شود.و.كمكی.را.كه.

چاتی.بابا.در.انجام.كار.او.كرده،.برآورد.ناشدنی.می.باشد
خلق.و.خوی.این.مرد.عالی.قدر.غیرمعمول.بود.و.رفتار.او.بی.آنكه.عاملی.برای.تحریك.وجود.داشته.باشد.
از.خونگرمی.به.جنون.در.نوسان.بود..او.به.یك.طفل.شباهت.داشت،.یك.چیز.كوچك.او.را.عوض.می.كرد..اما.
جاذبه.ی.او.سحرآمیز.بود.و.موجب.می.شد.همه.او.را.دوست.بدارند..دیگر.مست.های.مهم.همگی.دلربا.و.جذاب.
هستند.و.رفتارشان.به.گونه.ای.است.كه.آنها.را.قابل.توجه.می.سازد،.اما.هیچ.یك.از.آنها.تا.بدین.حد.عاطفه.ی.
همگان.را.به.خود.جلب.نگرده.اند..از.این.لحاظ.چاتی.بابا.نظیر.نداشت.و.امروزه.پس.از.سال.ها.جدایی.از.مهربابا،.
مندلی.ها.و.خود.مهربابا.حركت.های.كوچك.او.را.به.خصوص.خنده.ی.سبك.و.دلربای.او.را.به.یاد.می.آوردند..
مهربابا.توضیح.داده.اند.كه.چاتی.بابا.مستی.است.به.طور.كامل.جمالی.با.بعضی.خصوصیت.های.جاللی.و.مست.

عالی.قدری.در.آسمان.ششم.است..
واضح.بود.كه.چاتی.بابا.در.رانچی.ناراحت.است.و.بازگشت.به.مهرآباد.باید.او.را.خوشحال.كند،.زیرا.به.گفته.ی.
او،.آن.مكان.او.را.اندوهگین.می.رسازد،.اما.چنان.نبود.و.توصیف.مشكل.های.بازگشتش.به.مهرآباد.بر.آن.گواه.
است..این.بدخلقی.باید.به.كار.معنویش.مربوط.باشد،.كاری.كه.به.روشنی.به.تماس.او.با.مهربابا.مربوط.می.شود..
در.سفر.بازگشت.به.مهرآباد،.در.بردن.چاتی.بابا.و.مست.های.دیگر.از.رانچی.به.ایستگاه.قطار،.مشكل.های.زیادی.
وجود.نداشت..آنها.تا.ایستگاه.قطار،.مسافت.شصت.مایل.را.با.اتوبوس.طی.كردند..این.ایستگاه.كوچك.بود.و.
در.فاصله.ا.ی.بین.كلكته.و.بمبئی.واقع.بود..آنها.تنها.بیست.دقیقه.وقت.داشتند.تا.اثاثیه.و.بارها.را.وارد.ترن.كنند..
اما.چاتی.بابا.از.ورود.به.ترن.خودداری.می.كرد.و.در.حالی.كه.پشت.او.به.ترن.بود.بر.روی.زمین.ایستگاه.نشست..
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او.سرسختی.می.كرد.و.اشك.می.بارید.و.پارچه.ای.را.بر.روی.سر.خود.كشیده.بود..مندلی.ها.به.تنهایی.و.با.هم.

سعی.كردند.چاتی.بابا.را.وارد.كوپه.ی.ترن.كنند،.اما.خواهش.آنها.قبول.نمی.شد..در.پایاِن.بیست.دقیقه.كه.در.

نظر.ما.به.فاصله.ی.بین.دو.نفس.می.آمد.صدای.سوت.نگهبان.بلند.شد.و.چراغ.سبز.رنگش.در.انبوِه.جمعیت.و.

انتهای.تاریك.ایستگاه.به.جلو.و.به.عقب.در.حركت.بود..ترن.ذره.ذره.با.شتاب.شروع.به.حركت.كرد.و.كم.كم.

از.محوطه.ایستگاه.خارج.می.شد..آقا.بیدول،.كوتوال.و.من.با.یك.مشورت.سریع.و.برق.آسا.تصمیم.گرفتیم.بار.و.

اثاثیه.خودمان.را.با.بقیه.اعضای.گروه.در.ترن.رها.كرده.نزد.چاتی.بابا.بمانیم..نگاه.ما.از.چراغ.كم.نور.پشت.قطار.

به.چاتی.بابا.افتاد..او.هنوز.بر.روی.سكوی.ایستگاه.قوز.كرده.بود.و.پارچه.ای.را.بر.روی.سر.خود.كشیده.بود..او.

مانند.یك.كودك.داشت.اشك.می.ریخت..چه.كسی.اندوه.و.غم.او.را.می.تواند.شرح.دهد؟.انگار.سنگی.بر.روی.
دل.انسان.سنگینی.می.كرد.و.منظره.ی.این.روح.قدیمی،.ما.سه.نفر.را.بسیار.اندوهگین.ساخته.بود.

آقا.بیدول.و.كاكا.كه.بیش.از.هر.كس.دیگری.در.رشته.ی.مست.ها.فعالیت.داشته.اند.بر.این.عقیده.اند.كه.فقط.

اگر.بابا.كلید.را.به.آنها.بدهد،.قادر.خواهند.بود.مست.ها.را.با.خود.بیاورند..این.كلید.را.آنها.نوعی.نیروی.نامریی.

می.دانند.كه.مست.ها.را.وادار.می.سازد،.حتی.برخالف.میل.خودشان.با.آنها.همراهی.كنند..شاید.آن.وقت.كلید.با.

ما.نبود.و.یا.اینكه.قفل.آن.به.طور.موقت..خراب.شده.بود.زیرا.كه.ما.مجبور.بودیم.چاتی.بابا.را.با.تكیه.بر.روش.های.

ناخوش.آیند،.به.همراه.خود.بیاوریم..در.هر.حال.من.معتقدم.با.وجودی.كه.چاتی.بابا.از.همراهی.با.ما.سرباز.می.زد.

اصرار.ما.كار.درستی.بود،.زیرا.از.محبت.به.دور.بود.كه.این.پیر.مرِد.عزیز.را.در.سكوی.ایستگاه.قطار.به.فاصله.ی.
900.مایل.از.منزلش.رها.سازیم.

روز.بعد.پس.از.اینكه.بر.روی.سكوی.قطار.تمام.شب.را.در.همان.مكان.به.حالت.نشسته.گذرانده.بود.دوباره.

.از.سوار.شدن.بر.قطار.خودداری.كرد.و.ما.فقط.زمانی.موفق.شدیم.كه.از.یك.پاسبان.خواستیم.تا.او.را.نه.با.زور.

بلكه.با.زبان.وادار.نماید.تا.وارد.كوپه.قطار.بشود..اما.این.پایان.ماجرا.نبود.چرا.كه.ما.متأسفانه.قطاری.را.برگزیده.

بودیم.كه.كوه.و.دشت.هندوستان.را.آهسته.آهسته.طی.می.كرد.و.در.هر.ایستگاهی.از.پانزده.دقیقه.تا.دو.ساعت.

توقف.داشت..در.طول.روز،.در.هر.ایستگاهی،.گاه.و.بیگاه.وقتی.ترن.آهسته.می.رفت.چاتی.بابا.به.درب.قطار.
نزدیك.می.شد.و.كوشش.به.بیرون.رفتن.می.نمود..

آقا.بیدول.نزدیك.یك.در.نگهبانی.می.داد.و.من.نزدیك.در.دیگر.و.ما.نه.تنها.با.رنجش.خاطر.چاتی.بابا.

مواجه.بودیم،.بلكه.اعتراض.سایر.مسافرین.كه.فكر.می.كردند.حق.آزادی.را.از.او.سلب.كرده.ایم.را.نیز.می.بایست.
تحمل.می.كردیم.

این.سفر.كسل.كننده.به.مدت.سه.روز.به.طول.انجامید.هر.چند.كه.هر.روزی.كه.سپری.می.شد.نگهداری.

از.چاتی.بابا.آسان.تر.می.شد.و.او.بعضی.وقت.ها.خوشحال.به.نظر.می.آمد..خلق.و.خوی.ما.كم.و.بیش.به.خلق.و.

خوی.او.وابسته.بود،.وقتی.او.خوشحال.بود،.ما.نیز.خوشحال.و.سپاسگزار.بودیم.و.این.در.حالی.بود.كه.بدن.های.

ما.خسته.و.كثیف.بودند..كوتوال.در.روز.دوم.به.اسهال.شدیدی.مبتال.شد.و.ما.به.علت.مشغول.بودن.با.چاتی.بابا،.

نتوانستیم.كمك.و.همدردی.الزم.را.به.او.بنماییم..با.این.همه،.او.درد.و.ضعف.را.صبورانه.تحمل.كرد..گروه.ما.

در.روز.چهارم.با.ریش.های.نتراشیده.و.صورت.های.پوشیده.از.عرق.و.خاك.به.پناهگاه.مهرآباد.رسیدند.و.چاتی.بابا.
مانند.سایر.مست.ها.كه.به.خواب.و.غذا.بی.تفاوتی.نشان.می.دهند.از.همه.ی.ما.سرحالتر.و.دل.زنده.تر.بود.

در.طول.سه.ماه.بعد،.چاتی.بابا.در.مهرآباد.اقامت.داشت.و.حمام.های.روزانه.با.مقادیر.بیشتری.آب.انجام.

می.گرفت..در.این.مدت.بود.كه.پیش.از.استحمام.خاك.بر.سر.خود.می.ریخت.و.همیشه.تشویق.نمودن.او.به.

از. اما.همین.كه.وارد.حمام.می.شد.می.نشست.و.در.حالی.كه.سطل.های.آب.یكی.پس. بود.. استحمام.مشكل.

دیگری.)حدود200.سطل.آب.برای.این.منظور.استفاده.می.شد(.بر.روی.او.سرازیر.می.شد،.او.خوشحال.بود.و.با.

صدای.بلند.می.خندید..همچنین.در.این.دوره،.اشتهای.غذایی.او.فراوان.بود.و.هر.چقدر.هم.كه.به.او.غذا.می.دادند،.

بیشتر.می.خواست.و.پی.در.پی.شكایت.می.كرد.كه.غذا.به.مقدار.كافی.به.او.نمی.دهند.)باید.توجه.داشت.كه.در.
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این.دوره.مواد.غذایی.هنوز.جیره.بندی.نشده.بودند(..
در.آغاز.نوامبر.1940.مهربابا.اقدام.به.یك.سری.مسافرت.در.هندوستان.نمودند..ابتدا.به.سیالن.و.سپس.
به.شهرهای.دیگر..)تاریخ.و.اسامی.این.شهرها.در.این.فصل.ارایه.نمی.شود.بلكه.در.نقشه.ی.بزرگی.كه.در.پایان.
كتاب.آمده،.در.سمت.راست.و.پایین.آن.ثبت.شده.است،.خواننده.می.تواند.خود.را.با.تاریخ.و.ترتیب.این.سفرها.
آشنا.نماید.(.در.تمام.این.سفرها.چاتی.بابا،.بابا.و.گروه.او.را.همراهی.می.نمود.تا.آن.زمان.كه.مهربابا.در.سپتامبر.

1941.به.نگاپاتم.بازگشتند.
در.سیالن.این.گروه.به.مدت.چند.روز.در.یك.مزرعه.ی.نارگیل.اقامت.نمودند.و.چاتی.بابا.كه.پیش.از.این.
هر.روز.توسط.بابا.استحمام.می.شد،.گفت.كه.چون.بابا.به.او.دردسر.و.ناراحتی.های.بسیار.داده.است،.بنابراین.او.
اكنون.مهربابا.را.حمام.خواهد.نمود.و.بدین.گونه.نزدیك.به.یك.هفته،.چاتی.بابا.همه.روزه.با.ده.تا.دوازده.سطل.

آب،.بابا.را.استحمام.نمود.
اندكی.بعد.تمام.اعضای.گروه.به.منزلی.در.دامنه.ی.چایی.زارهای.كوه.های.كاندی.نقل.مكان.نمودند.و.به.
دلیل.مرموزی،.خلق.وخوی.چاتی.بابا.در.آنجا.تغییر.كرد.و.حالت.جنون.پیدا.كرد..یك.روز.بعد.از.ظهر.بی.آنكه.
او. بود.. ندیده. این.طور. گذشته. در. را. او. كه.كسی. گونه.ای. به. باشد،.عصبانی.شد،. كرده. تحریك. را. او. چیزی.
تمامی.پنجره.های.اتاق.را.شكست.و.همه.چیز.را.از.پنجره.به.بیرون.پرتاب.نمود.و.جارو.را.به.زمین.كوبید..بابا.
را.فرا.خواندند،.اما.چاتی.بابا.خودش.را.در.اتاق.حبس.كرده.بود.و.فغان.می.كرد.كه.حالش.خوب.نیست.و.از.بابا.

می.خواست.كه.از.آنجا.دور.شود.
اما.مانند.یك.رعد.و.برق.گذران،.حال.او.نیز.به.سرعت.خوب.شد.و.خوشی.عادی.خود.را.بازیافت.و.هنگام.

عصر.وقتی.بابا.شام.او.را.آوردند،.چاتی.بابا.در.را.باز.كرد.و.به.شیوه.ی.آرام.خود.شروع.به.خندیدن.كرد.
شاید.مانند.انفجاِر.بحرانی.كه.در.هنگام.سقوط.فرانسه.به.او.دست.داده.بود،.چاتی.بابا.دوباره.ضرباِن.رنج.و.
محنت.عالم.را.احساس.می.نمود..زیرا.كه.به.بارها.فریاد.سر.می.داد.»آنها.را.نجات.دهید،.آنها.را.نجات.دهید.«

در.وقت.دیگری.او.می.گفت:.»من.خیلی.فقیرم،.هرچه.دارم.نزد.برادر.بزرگترم.می.باشد.«.در.این.سخن.او.
به.مهربابا.اشاره.می.كرد..او.همیشه.بابا.را.برادر.بزرگ.می.خواند..

چاتی.بابا.از.این.زمان.به.بعد.بیشتر.وقت.ها.سر.به.راه،.آرام.و.مطیع.بود.و.بدون.مقاومت.زیاد.به.هر.كجا.كه.

مهربابا.می.خواست.می.آمد،.اما.به.نظر.می.آمد.كه.احساس.می.كرد.زمان.وداع.نزدیك.شده.است..در.كالیكات.

بارها.گفته.بود.»من.دیگر.نمی.مانم،.باید.بروم،.چیزی.نمانده.كه.غرق.شوم..باید.بروم«.و.آنگاه.حال.او.تغییر.
می.كرد.و.مانند.گذشته.دلفریب.و.مهربان.می.شد.و.شكایت.نمی.كرد.

در.سفر.كالیكات.به.جیپور،.اعضای.گروه.مجبور.بودند.قطار.خود.را.در.شهر.َمدرس.عوض.كنند..دوباره.

و.كسی. قطار.می.نشست. موتور. نزدیك. قطار. ایستگاه. بر.روی.سكوی. و. از.همكاری.سر.می.پیچید. چاتی.بابا.

نمی.توانست.او.را.حركت.دهد..راننده.ی.لكوموتیو.و.كمك.راننده.ها.از.منظره.ی.مندلی.ها.كه.سعی.داشتند.چاتی.بابا.

را.داخل.قطار.بیاورند.در.تعجب.بودند..آنها.از.لكوموتیو.پایین.آمده.و.به.كمك.آنها.آمدند.در.نتیجه..چاتی.بابا.تغییر.
حال.یافت.و.با.كمك.آنها.به.كوپه.قطار.داخل.گردید.

در.منزلی.در.جیپور،.چاتی.بابا.با.سینه.ی.برهنه.زیر.ستاره.های.درخشان.در.شب.های.سرد.ماه.ژانویه.تمام.

شب.را.در.فضای.باز.می.نشست..آن.عده.از.ما.كه.طبقه.باال.زیر.سه.تا.چهار.پتو.خوابیده.بودیم،.صدای.خنده.او.

را.می.شنیدیم،.كه.با.خود.حرف.می.زد.و.ندا.سر.می.داد.كه.»سرد.است،.سرد.است«..اگر.چه.او.در.اتاقش.به.تعدا.

نیاز.پتو.و.لحاف.داشت،.اما.ترجیح.می.داد.شب.های.پشت.سر.هم.با.سینه.ی.برهنه.در.هوای.سرد.ژانویه.بنشیند..

مانند.بیشتر.مست.ها.او.نیز.خیلی.كم.می.خوابید.و.بدن.او.می.توانست.بی.توجهی.و.مشقت.های.جسمانی.را.تحمل.
كند.و.در.عین.حال.نیرومند،.قوی.و.سالم.باقی.بماند.

یك.روز.در.جیپور.دوباره.در.مورد.مهربابا.)همان.طور.كه.پیش.از.این..گفتیم.بابا.را.برادر.بزرگ.صدا.می.كرد(.
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چنین.گفت.»برادر.بزرگ.من.هنوز.كارهای.زیادی.در.دنیا.دارد.كه.باید.انجام.دهد،.اما.من.به.تنهایی.قدرت.
انجام.چنین.كاری.را.ندارم«.

در.كواِت.تا.هوا.سردتر.بود.او.آب.یخ.آلود.را.بر.روی.لحاف.خود.ریخته.و.بر.روی.آن.می.نشست..یك.روز.

آن.چنان.تگرگ.بارید.كه.آب.شدن.دانه.های.تگرگ.سه.تا.چهار.روز.به.طول.انجامید،.آن.شب.بعد.از.ریزش.

تگرگ.چاتی.بابا.با.سینه.ی.برهنه.از.ساعت.چهار.تا.هفِت.صبح.بر.روی.دانه.های.تگرگ.نشست..او.همان.روز.

چنین.گفت.».دنیا.با.چنان.مصیبت.بزرگی.رو.به.رو.می.گردد.كه.هیچكس.نمی.تواند.آن.را.تصور.كند..حتی.برادر.

نیز.برادر.را.خواهد.كشت،.محنت.و.اندوه،.فراوان.خواهد.بود..آن.هنگام.تمام.عالم.به.برادر.بزرگ.من.)مهربابا(.

.خواهد.اندیشید..در.آن.وقت.او.حجاب.را.كنار.خواهد.زد.و.همه.بر.او.سجده.خواهند.كرد«..او.خیلی.از.وقت.ها.

فریاد.می.زد.».اهلل.اكبر،.اهلل.اكبر«.و.روزی.كه.مهربابا.به.مدت.چند.روز.آنجا.را.ترك.گفته.بود،.چاتی.بابا.چیزی.

گفت.كه.نشان.می.دهد.چگونه.در.مسئولیت.و.بار.معنوی.بابا.سهیم.می.باشد..او.گفت.»بابا.دارند.باز.می.گردند.و.
زحمت.من.بیشتر.خواهد.شد.«

بابا.به.روش.مرموزی.به.كار.درونی.اشتغال. در.مرحله.ی.بعدی.در.شهر.درادون.به.نظر.می.آمد.كه.او.و.

داشتند،.زیرا.مهربابا.به.مدت.بیست.و.یك.روز.روزه.داشتند.و.در.طول.این.روزه،.هر.روز.چاتی.بابا..را.استحمام.

می.نمودند..بابا.همچنین.دستور.داده.بودند،.پنجره.های.اتاق.چاتی.بابا.با.كاغذ.پوشیده.شود.و.به.مدت.دو.روز.

چاتی.بابا.نیز.از.خوردن.غذا.خودداری.نمود.و.گفت.»او.)بابا(.غذا.نمی.خورد.پس.من.نیز.نخواهم.خورد«..همچنین.
روزی.چنین.گفت.»اكنون.راه.بر.من.مسدود.شده.است..من.نمی.توانم.بروم«.

یك.ماه.و.اندی.بعد.در.توقفگاِه.بعدی.یعنی.شهر.اجمر،.یك.روز.كریشنا.كه.عهده.دار.نگهداری.از.چاتی.بابا.

بود.و.كار.او.به.علت.هوای.بد.و.محیط.بد.بی.اندازه.دشوار.شده.بود،.آن.چنان.رنجیده.خاطر.شد.كه.می.خواست.

آنجا.را.ترك.كند..آنگاه.چاتی.بابا.او.را.سرزنش.كرد.و.گفت.».تو.می.خواهی.اینجا.را.ترك.كنی،.مگر.نه؟.اما.چه.

فایده؟.تمام.دنیا.در.دست.قدرت.بابا.قرار.دارد،.پس.تو.كجا.خواهی.رفت؟.اكنون.به.او.خدمت.كن..او.اقیانوس.

است.زیرا.روزی.خواهد.رسید.كه.بسیاری.از.مردم.به.دیدار.او.خواهند.آمد.و.ممكن.است.تو.دیگر.فرصت.دیدار.
نداشته.باشی..پس،.از.این.فرصت.استفاده.كن«.

بعد.در. را.داشت.زیرا.در.اجمر.و.چند.هفته. از.پیش.احساس.عزیمت.به.شهر.خود. دیگر.چاتی.بابا،.بیش.

مهرآباد.بارها.ابراز.تمایل.به.رفتن.نموده.بود.اما.نقطه.ی.اوج.به.عقب.افتاد.تا.اینكه.مهربابا.و.اعضای.گروه.او.در.

سپتامبر1941.به.پنجگنی.رسیدند.و.در.اینجا.بود.كه.بحران.و.دگرگونی.درونی،.قطع.رابطه.ی.صمیمانه.بین.بابا.

و.چاتی.بابا.را.موجب.گردید..یك.روز.چاتی.بابا.خیلی.عصبانی.شد.و.به.باال.رفتن.از.كوه.هایی.كه.منزل.را.احاطه.
كرده.بودند،.پرداخت..به.آنهایی.كه.او.را.دنبال.می.كردند.گفت.كه.او.اكنون.باید.آنجا.را.ترك.نماید.

پس.از.ترغیب.بسیار،.سرانجام.او.موافقت.نمود.كه.یك.هفته.ی.دیگر.بماند..اما.شب.روز.هشتم.مسافت.سه.

مایل.را.به.طرف.پایین.كوه.وای.)Wai(.حركت.كرد..بعضی.از.مندلی.ها.توسط.تاكسی.او.را.تعقیب.كردند.و.با.این.

قول.كه.او.را.بی.درنگ.به.نگاپاتم.خواهند.برد،.او.را.در.دام.انداختند.و.سوار.بر.تاكسی.كردند..ابتدا.او.را.به.شهر.

وای.بردند.و.سپس.از.كوه.باال.آورده.و.به.پنجِگنی.باز.گرداندند..بابا.كه.آن.وقت.در.اعتكاف.به.سر.می.بردند.به.

دیدار.او.آمدند،.اما.چاتی.بابا.از.ماشین.بیرون.نمی.آمد.و.با.صدای.بلند.گریه.می.كرد.و.به.بابا.می.گفت.كه.خیلی.

زیاد.خسته.شده.و.اینكه.دیگر.وقت.رفتن.او.فرا.رسیده.است..آنگاه.بابا.در.ماشین.با.دست.های.خود.به.او.غذا.
دادند.در.حالی.كه.آقا.بیدول.و.كریشنا.با.عجله.وسایل.خود.را.جمع.آوری.می.كردند.تا.راهی.نگاپاتم.بشوند.

و.بدینگونه.سرانجام.پس.از..دو.سال.تماس.نزدیك،.زمان.بدرود.فرا.رسید..با.حركت.ماشین.و.بلند.شدن.گرد.

و.خاك،.ابر.اندوه.دل.آنهایی.كه.رفتن.چاتی.بابا.را.شاهد.بودند،.فرا.گرفت..زیرا.این.پیرمرد.كه.همه.او.را.دوست.

می.داشتند.آنها.را.ترك.می.گفت..آنها.احساس.می.كردند.و.بابا.بدون.شك.بی.نهایت.عمیق.تر.از.آنها.احساس.
می.نمود.كه.شخصیتی.كه.نظیر.او.یافت.نمی.شود.از.زندگی.آنها.خارج.شده.است.
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)3( 
كریم بابا

»در چه اعماق دوردست یا در كدامین آسمان ها آتش چشمان تو می سوزد«.
ویلیام.بلیك.)1827-1757(

خاطره.های.این.مست.عالی.قدر.و.شبه-.مجذوب.و.جاللی.آسمان.ششم.شاید.هرگز.از.ذهن.كسانی.كه.

او.را.دیده.اند.بیرون.نرود؛.زیرا.چهره.و.چشمان.كریم.بابا.آن.چنان.از.آتش.و.جالل.می.درخشید.كه.در.حضورش.

حتی.انساِن.بی.عاطفه.نیز.سخت.تحت.تأثیر.قرار.می.گرفت..آنچه.گفتیم.اغراق.نبوده.و.در.میان.حلقه.ی.مندلی.ها،.

كریم.بابا.ملقب.به.»ببر.مرد«.بود،.چرا.كه.او.از.قدرتی.برخوردار.بود.كه.در.دیگران.احساسی.از.تحسیِن.توأم.با.

ترس.را.برمی.انگیخت..ولی.متأسفانه.تصویر.او.این.خصوصیت.را.نشان.نمی.دهد..كریم.بابا.هنگام.عكسبرداری.

سر.خود.را.حركت.داد.و.با.اینكه.این.عكس،.روتوش.شده.اما.شكوه.سنجش.ناپذیر.نگاه.او.را.نشان.نمی.دهد..
بگذریم.از.اینكه.شاید.هیچ.تصویری.نخواهد.توانست.این.صفت.او.را.منعكس.سازد.

كریم.بابا.تمامی.صفت.های.یك.مست.جاللی.را.دارا.بود.و.آثاری.از.خصوصیت.های.یك.مست.اتفاقی.نیز.

در.او.دیده.می.شد،.نظیر.دایم.سیگار.كشیدن.و.قطعه.های.آهن.را.بر.بدن.خود.آویختن..مهربابا.در.ژوئن1940.در.

كلكته.با.او.تماس.حاصل.نمود..در.آن.زمان.او.در.پیاده.رو.نشسته.و.به.دیوار.تكیه.داده.بود..لباس.های.او.بسیار.

آلوده.بودند.و.او.از.حلبی.و.پارچه.های.كهنه.و.وسایل.دیگر.پوشیده.شده.بود..برگردن.او.حلقه.هایی.از.سیم.های.

فوالدی.آویخته.بود..بر.دست.و.پا.و.مچ.پای.او.تكه.هایی.از.پارچه.ی.كهنه.پیچیده.شده.بود..ناخن.های.دست.او.

بلند.بودند.و.ریشش.پر.پشت،.سیاه.رنگ.و.كثیف.و.نرم.بود..با.وجود.این.چیزهای.عجیب.و.غریب.و.كثافت.های.

بدن.او،.چهره.ی.تابناك.و.چشم.هایی.كه.همچون.شمشیری.جال.یافته،.می.درخشیدند،.موجب.می.شد.كه.انسان.

سایر.چیزها.را.فراموش.كند..در.آن.موقع.می.گفتند.كه.كریم.بابا.مدت.شش.سال.بود.كه.در.این.پیاده.رو.نشسته.

و.زیر.آفتاب،.باران.و.باد.در.تمام.مدت.همان.جا.باقی.مانده.است..در.آن.هنگام.بابا.به.او.غذا.دادند،.به.او.سیگار.

دادند.و.چهار.تا.پنج.بار.با.او.تماس.برقرار.نمودند.و.همچنین.توضیح.دادند.كه.كریم.بابا.متصدی.روحانی.كلكته.
می.باشد.

همان.سال.در.اوایل.ماه.جوالی،.مهربابا.و.گروه.او.به.مدت.سه.هفته.در.رانچی،.واقع.در.فالت.سنگ.خارای.
بیهار.مركزی،.در.فاصله.200.مایلی.شمال.غربی.كلكته.اقامت.نمودند.

در.رانچی.یك.اشرام.محقر.برای.مست.ها.تأسیس.یافت.كه.شرح.آن.در.جایی.دیگر.در.این.كتاب.آمده،.و.

یكی.دو.روز.پس.از.اینكه.بابا.و.اعضای.گروه.او.در.مسكن.های.خود.مستقر.شدند،.كاكا.به.كلكته.اعزام.شد.تا.
كریم.بابا.را.طبق.دستور.به.رانچی.بیاورد.

كاكا.كه.چند.هفته.پیش.از.این.به.همراه.مهربابا.به.كلكته.رفته.بود.و.در.نخستین.تماس.با.كریم.بابا.كه.در.

آنجا.برقرار.گردیده.بود.به.سنگینی.مسئولیت.خود.و.طینت.رام.نشدنی.این.مرد.به.طور.كامل.واقف.بود..مردی.
كه.در.مكان.خود.به.مدت.شش.سال.زیسته.بود.و.اكنون.كاكا.می.بایست.او.را.به.ترك.آن.وادار.كند.

فعالیت.و.كار.كرده.اند،.معتقدند. برای.مهربابا.در.رشته.ی.مست.ها. از.دیگران. بیدول.كه.بیش. آقا. كاكا.و.

موفقیت.آنها.در.جلب.یك.مست.باال.مقام.تنها.بدین.علت.است.كه.در.آن.موقع.بابا.كلیدی.را.برای.این.منظور.

در.اختیار.آنها.قرار.می.دهند..انگار.كه.آنها.موقتًا.وزیرمختار.مرشد.خود.شده.اند.و.مست.نیرویی.معنوی.را.در.آنها.
احساس.می.كند.كه.در.نتیجه.گاهی.بر.خالف.میل.خود.به.سوی.مهربابا.كشیده.می.شوند.
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به.محض.ورود.به.كلكته،.كاكا.وسایل.خود.را.در.هتل.گذارده،.راهی.كار.شد..به.جز.یك.خنده.ی.كوتاه،.

كریم.بابا.عكس.العمل.دیگری.به.نخستین.كوشش.كاكا.نشان.نداد.و.از.این.رو.به.منظور.جلب.كریم.بابا،.كاكا.

آنجا.را.ترك.گفته.و.یك.دست.لباس.سفید.كتانی.و.لُنگ.خریداری.نمود..او.از.رستورانی.كه.در.آن.نزدیكی.بود.

دو.تن.مسلمان.را.به.یاری.طلبید.و.یك.تاكسی.لوكس.را.در.آن.نزدیكی.به.حالت.آماده.باش.نگاه.داشت..اینها.
وسایلی.برای.در.دام.انداختن.كریم.بابا.بودند!.

وقتی.كاكا.با.لباس.و.لنگ.بازگشت،.ابتدا.قصد.داشت.كریم.بابا.را.ایستاده.نگه.داشته.و.پس.از.در.آوردن.

لباس.های.كثیف.از.تنش،.لباس.های.تازه.را.بر.تن.او.نماید..با.تعجب.كاكا،.كریم.بابا.بی.درنگ.رضایت.داد،.بر.پا.
ایستاد.و.بی.آنكه.چیزی.بگوید.اجازه.داد.تا.لباس.هایش.را.در.خیابان.عوض.كنند.

اما.كریم.بابا.در.كلكته.شخصیتی.سرشناس.بود.و.اگر.چه.طبقه.ی.كوچك.و.ثروتمند.كه.افق.زندگی.آنها.

به.اداره،.كلوپ.و.منزل.محدود.می.شود،.او.را.نمی.شناختند،.اما.در.میان.طبقه.ی.فقیر.و.متوسط.كلكته،.شهرت.

بسزایی.داشت..بنابراین.طبیعی.بود.كه.رفتار.كاكا.جلب.توجه.كند.و.وقتی.كریم.بابا.بر.پا.ایستاده.بود.و.لباس.های.

نو.بر.تن.می.كرد،.جمعیتی.بالغ.بر.یكصد.نفر.این.مراسم.را.نگاه.می.كردند..كاكا.كه.به.خلق.و.خوی.ناپایدار.كریم.

بابا.اطمینان.نداشت.اكنون.سخت.امیدوار.بود.كه.انبوه.جمعیت.آرام.باقی.بمانند..چنین.مست.هایی.از.احترام.

بسزایی.بر.خوردارند.و.اعتقاد.بیشتر.مردم.بر.این.است.كه.رفاه.مادی.و.معنوی.شهرها.در.اختیار.ایشان.قرار.دارد.

و.ساكنین.این.شهرها.جا.به.جا.شدن.ایشان.را.تهدیدی.به.رفاه.آن.شهر.می.دانند..خوشبختانه.مردم.فقط.حالت.

كنجكاوی.و.تعجب.نشان.می.دادند..آنها.سخت.در.تعجب.بودند.كه.چگونه.كریم.بابا.كه.مدت.شش.سال.در.
پیاده.رو.نشسته.بود.اكنون.توسط.یك.فرد.غریبه.از.آنجا.برده.می.شود.

قدم.بعدی.تخطی.به.آگاهی.كریم.بابا.بود.تا.اینكه.او.برای.سوار.شدن.در.تاكسی.ترغیب.شود..ابتدا.او.بر.

پله.تاكسی.نشست.)پاهای.او.بر.روی.زمین.قرار.داشت(.اما.اندك.اندك.جسم.سنگین.خود.را.داخل.تاكسی.

نمود،.حتی.آن.موقع.نیز.بر.روی.كف.ماشین.چمباتمه.زده.بود.و.از.نشستن.بر.روی.صندلی.سیاه.رنگ.ماشین.

خودداری.می.كرد..برای.كاكا.همین.كافی.بود.و.با.این.گنج.ارزنده.كه.بر.روی.پاهای.او.نشسته.بود.و.دو.همیار.
مسلمان.كه.نزد.او.نشسته.بودند.به.راننده.دستور.داد.كه.با.شتاب.به.سمت.ایستگاه.حركت.كند.

در.ایستگاه،.كاكا.توانست.یك.كوپه.درجه.سه.تهیه.نماید.و.پس.از.فرستادن.یكی.از.همیاران.مسلمان.خود.

برای.تسویه.حساِب.مخارج.هتل.و.آوردن.وسایل.شخصی.او،.آن.دو.همیار.را.مرخص.نموده.و.با.كریم.بابا.در.

كوپه.ی.قطار.نشستند..تا.آن.لحظه.كریم.بابا.تمامی.خواسته.های.كاكا.را.انجام.داده.بود.و.یك.كلمه.هم.سخن.

نگفته.بود..چند.لحظه.پیش.از.حركت.قطار،.كریم.بابا.ناگهان.گفت:)Tika nikal gaya aur gari chut gai(.،.»بلیط.

گرفته.شد.و.قطار.حركت.كرد«..كاكا.احساس.می.كرد.كه.این.كالم.دو.معنی.و.مفهوم.دارد،.یكی.معنی.ظاهری.

كه.اشاره.به.سفری.داشت.كه.انجام.می.گرفت.و.معنی.درونی.و.واقعی.آن.این.بود.كه.كریم.بابا.اكنون.باید.نزد.
بابا.برود.و.بابا.به.او.هل.معنوی.خواهند.داد.

چندان.از.حركت.قطار.نگذشته.بود.كه.كریم.بابا.بی.قرار.و.ناآرام.شد.و.یكی.دوبار.می.خواست.پای.خود.را.

از.پنجره.بیرون.بگذارد،.مثل.اینكه.بخواهد.قطار.را.ترك.نماید..او.چیزی.نمی.گفت.و.طبق.معمول.ساكت.بود.

و.كاكا.از.این.تغییر.ناگهانی.در.رفتار.او.متعجب.بود..اتفاقی.كه.رخ.داد.و.قصد.دارم.آن.را.همان.طور.كه.بوده.

بازگو.نمایم،.ممكن.است.خواننده.مشكل.پسند.را.ناراحت.كند،.اما.به.علت.استثنایی.بودن.آن،.حذف.آن.تصویر.
ناكاملی.را.از.كریم.بابا.عرضه.خواهد.كرد.

كاكا.كه.ابتدا.از.این.طرز.رفتار.كریم.بابا.متعجب.شده.بود،.ناگهان.حدس.زد.كه.شاید.او.قضای.حاجت.

داشته.باشد.و.بنابراین.او.را.به.دستشویی.برد..كریم.بابا.بالفاصله.رفع.حاجت.نمود.و.آنگاه.از.نجاست.خود.سه.یا.

چهار.سكه.یك.یا.دو.انایی.و.یك.قطعه.مس.برداشته.آنها.را.زیر.شیر.آب.خوب.شستشو.داد.و.سپس.در.دهان.

خود.گذارده.و.قورت.داد..بعدها.معلوم.شد.كه.كریم.بابا.همه.روزه.مدفوع.خود.را.رسیدگی.می.كند.و.هر.سه.تا.
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چهار.روز.یكبار،.چندین.عدد.سكه.ی.پول.از.او.خارج.می.شود.و.او.این.شستن.و.قورت.دادن.آنها.را.تكرار.می.كند..

برای.آنها.كه.داستاِن.مادران.دلواپسی.را.شنیده.اند.كه.كودكان.خود.را.به.علت.قورت.دادن.سكه.های.پول.

به.بیمارستان.می.برند،.این.اعتیاِد.مست.به.بلعیدن.سكه.ی.پول.كه.از.این.راه.به.قراردادهای.بهداشت.و.سالمتی.

بی.اعتنایی.نشان.می.دهد.مورد.بخشودگی.قرار.می.گیرد..كسی.كه.انتظار.چنین.رفتاری.را.از.یك.روِح.پیشرفته.

ندارد.و.آن.را.با.معنویت.ناسازگار.می.داند.باید.دوباره.به.توضیح.های.مهربابا.در.فصل.اول.مراجعه.نماید.و.به.
بی.تفاوتی.این.روح.های.مست.الهی.به.كثافت.و.به.طور.كلی.به.چیزهای.این.دنیا.واقف.گردد.

در.این.عصر.و.این.زمان.كه.تعالیم.فروید.و.سایر.روانشناسان.در.دسترس.همگان.قرار.دارد،.یك.انسان.

فهمیده.انكار.نخواهد.كرد.كه.گرچه.او.از.دید.دنیا.و.حتی.از.دید.ضمیر.آگاه.خود،.ظاهری.موقر.و.سنگین.دارد،.

خواه.بخواهد.وخواه.نخواهد.در.تحلیل.نهایی.توسط.انگیزه.های.بدوی.و.خجالت.آور.رانده.می.شود..انسان.معمولی.

سعی.بر.آن.دارد.كه.انگیزه.های.بدوی.در.ضمیر.آگاه.خود.را.مخفی.دارد،.اما.یك.مست.كه.هستی.او.از.عشق.

الهی.مست.گردیده،.به.هیچ.كس.و.هیچ.چیز.اهمیت.نمی.دهد.و.دنیا.را.رویایی.گذران.می.شناسد.و.در.پی.مخفی.

داشتن.اعمال.خود.نیست..انسان.معمولی.لباس.های.آراسته.بر.تن.می.كند.و.تظاهر.به.فراموشی.می.نماید.كه.

ذهن.او.از.انگیزه.های.بدوی.در.جوش.و.خروش.است..بدن.او.كارهایی.می.كند.كه.تحقیرآمیز.است.و.آنچه.او.با.

حسن.تعبیر،.آبرو.می.نامد.تا.حدود.زیادی.غرور.و.خودبینی.او.می.باشد..اما.یك.مست.از.خودبینی.و.غرور.به.طور.

كامل..مبرا.است،.همچون.یك.طفل.می.گذارد.كه.بدنش.كار.خود.را.انجام.دهد.و.او.خود.نسبت.به.آن.به.طور.

كامل.بی.تفاوت.باقی.می.ماند..رفتار.او.جنبه.ی.نمایشی.نیز.ندارد.چرا.كه.رفتارش.رابطه.ای.با.حضور.یا.غیبت.

از.خصوصیت.های. بسیارند.كه. ماجراجو. افراد. پذیرفت.كه.در.هندوستان. باید. ندارد..در.عین.حال. تماشاگران.

ظاهری.یك.پیر.یا.مست.تقلید.می.كنند..هدف.آنها.جلب.احترام.و.تعظیم.و.گرامی.داشته.شدن.از.طرف.توده..

مردم.است،.اما.پهنا.و.عمق.اقیانوس.كبیر،.این.زاهدان.ریاكار،.پست.و.مقلد.را.از.مست.ها.و.اولیای.واقعی.جدا.
می.سازد.

در.رابطه.با.این.عادت.عجیِب.كریم.بابا،.كالم.حضرت.عیسی.را.به.یاد.می.آوریم.كه.می.فرمود:»چرا.ذره.ای.
را.در.چشمان.برادر.خود.مشاهده.می.كنید،.اما.میله.ای.را.كه.در.چشمان.خودتان.هست،.نمی.بینید«.

به.عنوان.یك.نویسنده.ی.غربی.به.یاد.دارم.كه.چگونه.رفتار.و.ظاهر.عجیب.و.غریب.مست.ها.ایجاب.نمود.

تا.بسیاری.از.مفاهیم.قدیمی.را.به.عنوان.زواید.به.دور.بیندازم.و.از.این.رو.شاید.یادداشت.باال.كه.ما.را.از.مسیر.

اصلی.پرت.كرد،.كمكی.باشد.در.جهت.مهار.كردن.نفرت،.در.كسانی.كه.برای.آنها.یك.مست.چیزی.تازه.و.
عجیب.می.نماید.

همین.اندازه.در.وصف.عادت.غیرمعمول.كریم.بابا.كافی.می.باشد..بدون.گرفتاری.بیشتر،.او.و.كاكا.به.رانچی.

رسیدند.و.آنها.كه.این.»ببر.مرد«.را.برای.نخستین.بار.می.دیدند.به.موفقیت.كاكا.تبریك.و.شادباش.می.گفتند..

همه.تا.حدودی.نیز.قدرت.زیاد.نامرئی.را.حس.می.كردند.كه.توانسته.بود.چنین.مست.بلند.مرتبه.ای.را.بر.روی.
پاهای.مهربابا.قرار.دهد.

بابای. اكنون.كریم. بابای.محبوب.و. اولی.چاتی. با.خود.داشت،. را. نفر.مست.آسمان.ششم. اكنون.دو. بابا.

نیرومند..بدین.ترتیب.در.رانچی.به.مدت.چند.هفته.و.پس.از.آن.در.مهرآباد،.پیش.بینی.بابا.جامه.عمل.به.خود.

می.پوشید.كه.یكبار.به.مندلی.های.خود.فرموده.بودند،.روزی.خواهد.آمد.كه.دو.پیِر.آسمان.ششم.با.من.خواهد.
زیست.3

در.رانچی،.كریم.بابا.را.در.اتاق.مخصوص.و.كوچكی.منزل.دادند..مهربابا.چندین.مرتبه.در.روز.برای.غذا.

دادن.نزد.او.می.رفتند.و.با.او.تنها.می.نشستند..كریم.بابا.معمواًل.ساكت.بود.اما.گاه.و.بی.گاه.جمله.های.كوتاهی.

البته.دو.تن.مست.آسمان.ششم.در.اشرم.بنگلور.و.مهرآباد.وجود.داشتند،..چاتي.بابا.و.پول.واال.)به.فصل.چهار.رجوع.شود(.اما.پول.واال.با.كریم.بابا.قابل.مقایسه.نبود..  3
در.رانچي.بود.كه.مهربابا.در.این.رابطه.توجه.همه.را.به.كالم.پیشین.خود.كه.به.پیلیدر.دیكته.شده.بود.جلب.نمودند.



56رهروان

را.به.سرعِت.سرپوشی.كه.از.روی.یك.قورِی.در.حال.جوش.جهش.می.كند،.ادا.می.نمود..باوجود.اینكه.به.ندرت.

چیزی.می.گفت.اما.وقتی.بابا.نزد.او.می.نشست،.می.خندید.و.آواز.می.خواند.و.گاهی.انسان.در.نیمه.های.شب.از.

خواب.بر.می.خاست.و.نوای.آواز.شیرین.و.آرامش.را.كه.برای.خود.می.خواند.به.گوش.می.شنید..با.شنیدن.این.

آوای.شیرین،.وقتی.انسان.جنبه.ظاهری.ببرگونه.ی.او.را.به.خاطر.می.آورد.سخت.تحت.تأثیر.واقع.می.شود.و.
احساس.می.كند.كه.این.آوا.از.تابش.ماهیت.درونی.او.الهام.می.گیرد.

برخالف.بیشتر.مست.هایی.كه.نزد.مهربابا.آورده.می.شدند،.كریم.بابا.هرگز.استحمام.نشد،.اگرچه.چندین.بار.
در.روز،.بابا.به.او.غذا.می.دادند.و.نزد.او.می.نشستند.

در.پایان.جوالی،.بابا.و.گروه.او.پس.از.توقف.كوتاهی.در.كلكته،..به.مهرآباد.بازگشتند.و.كریم.بابا.به.همراه.
سایر.ساكنین.اشرام.كوچك.رانچی.بر.روی.تپه.ی.مهرآباد.انتقال.یافتند.

وقتی.در.رانچی.بودند،.بابا.به.پندو.كه.در.مهرآباد.بود.تلگراف.زدند.كه.قفس.مخصوصی.برای.كریم.بابا.در.

ساختمان.بیمارستان.قدیمی.بر.روی.تپه.بنا.كنند..قطعه.های.محكم.نی.به.كار.گرفته.شده.بود.و.از.دریچه.ی.

كوچكی،.غذا.و.آب.و.موارد.مورد.نیاز.را.می.شد.به.كریم.بابا.داد..وقتی.كریم.بابا.به.مهرآباد.آورده.شد.در.این.

قفس.اسكان.یافت..مهربابا.در.اتاق.همجوار.بودند.و.هر.روز.چندین.مرتبه.نزد.او.می.نشستند.و.به.نیازهای.او.
می.پرداختند.

پس.از.كم.و.بیش.دو.هفته،.بابا.توضیح.دادند.كه.كار.او.با.كریم.بابا.خاتمه.یافته.و.كاكا.را.فرا.خواندند.تا.او.را.

به.كلكته.باز.گرداند..عجیب.بود.كه.او.از.رفتن.سرباز.می.زد.و.و.قتی.قطار.به.كلكته.نزدیك.تر.و.نزدیك.تر.می.شد.

كریم.بابا.بیش.از.پیش.ناراحت.و.بی.قراری.می.كرد.و.دو.مرتبه.سیلِی.محكمی.بر.صورت.كاكا.زد..در.كلكته.او.

را.به.پیاده.رو.خود.بازگرداندند.و.كاكا.ترتیبی.دادند.كه.از.او.نگهداری.شود..یك.درمانگاه.در.نزدیكی.آن.مكان.

بود.و.دكتر.آنجا.توافق.كرد.كه.روزی.دو.مرتبه.به.او.غذا.بدهد.و.برای.این.منظور.پول.به.اندازه.كافی.به.او.داده.

شد..در.این.موقع.از.كریم.بابا.عكس.گرفته.شده..به.دلیل.اینكه.این.تصویر.پس.از.تماس.كریم.بابا.با.مهربابا.
برداشته.شده.او.لباس.تمیز.بر.تن.دارد.

خاتمه. كلكته.می.زیست. آلوده.ی. پیاده.روی. در. كه. الماسی. روِح. این. با. بابا. تماس. تاریخچه. ترتیب. بدین.

می.پذیرد..زیرا.اگرچه.بعد.از.سال1940.بابا.برای.غذا.دادن.به.فقرا.و.تماس.با.روح.های.پیشرفته.دوبار.به.كلكته.
تشریف.برده.اند.اما.دیگر.با.كریم.بابا.هرگز.تماس.برقرار.ننمودند.4

آنها.كه.مي.خواهند.در.مورد.تاریخ.دقیق.كار.مهربابا.با.كریم.بابا.اطالع.حاصل.نمایند.به.بخش.پیوست.كتاب.تحت.عنوان.كلكته.رجوع.نمایند  4
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)4( 
علی شاه 

 هر آن كسی كه مانند این طفل افتاده و فروتن باشد
قدر و منزلت او در بهشت از همه افزون تر خواهد بود.

سنت.متیو

جالب.بودن.این.مسِت.آسماِن.پنجم.به.خاطر.تماس.های.بسیاری.است.كه.با.مهربابا.داشته.و.هم.اینكه. .

او.نمونه.ی.كاملی.از.یك.مست.جمالی.است..با.وجود.عالقه.ی.مفرط.او.به.سیگار.و.شخصیت.مالیم.و.ُپرمتانت.

و.به.ظاهر.عروسك.گونه.ای.كه.از.خود.بروز.می.دهد،.از.كیفیت.سادگی.یك.طفل.برخوردار.می.باشد..این.سادگی.

معطوف. آن. به. را. ما. توجه. بارها. بابا. كه. است. باطنی.اش. و. فطری. از.خصوصیت.های. بلكه. نیست،. ساختگی.
داشته.اند.و.شاید.از.متانت.درونی.او.حكایت.می.كند.

علی.شاه.حدود.25.سال.پیش.به.همراه.مست.دیگری.وارد.احمدنگر.شد..هر.یك.مشك.كوچكی.در. .

دست.داشتند..در.بدو.ورود.در.دارام.شاالی.ساجپورا.سكونت.گزیدند.و.پس.از.چند.روز،.آن.مست.دیگر،.آنجا.را.

ترك.گفت..او.دیگر.در.احمدنگر.دیده.نشده.است..علی.شاه.كه.در.چند.روز.اول.در.گوشه.ای.نشسته.بود،.اكنون.

پیش.آمده.و.مركز.دارام.شاال.را.اشغال.نموده.بود..پس.از.چند.ماه،..مردم.به.او.احترام.می.گذاشتند.و.هر.كه.
می.خواست.می.توانست.در.حضور.او.آواز.بخواند.و.سایرین.نیز.به.احتیاج.های.مادی.او.می.پرداختند.

در.سال.های.بعد،.علی.شاه.مورد.توجه.خاص.رانندگان.اتوبوس.قرار.گرفت..شركت.اتوبوس.رانی.كار.و. .

كسب.پر.منفعتی.را.در.احمدنگر.پیدا.كرده.بود.و.ایستگاه.عمده.ی.این.اتوبوس.ها.در.نزدیكی.جایگاه.علی.شاه.

واقع.بود..در.هند،.رانندگان.اتوبوس.افرادی.لوطی.مسلك.و.خشن.می.باشند،.زیرا.كار.آنها.ایجاب.می.كند.هر.

شبی.را.در.یك.دهكده.بگذرانند..رسوم.آنها.با.اقلب.شهر.وندان.تفاوت.دارد..از.این.رو.پیشه.آنها.شهرت.خوبی.

ندارد..اما.اگر.چه.آداب.و.اخالق.آنها.مشكوك.به.نظر.می.آید.اما.آنها.افرادی.خوش.قلب.می.باشند.و.بسیاری.از.
گردن.كلفت.های.خشن.احترام.به.سزایی.برای.شخصیت.های.مقدس.قایلند.

چنین.افرادی.بودند.كه.علی.شاه.را.می.ستودند..در.این.رابطه.به.یاد.می.آوریم.كه.چگونه.مردمان.گناهكار. .
با.عیسی.مسیح.می.آمیختند،.اما.كشیش.ها.و.موبدان.نقشه.ی.تصلیب.شدن.او.را.طراحی.می.نمودند.

می.ترسم.نتوان.آن.طور.كه.شایسته.است.در.مورد.علی.شاه.بنویسم.زیرا.همانند.تمام.انسان.های.متین. .

و.مالیم.در.مورد.او.نیز.كمتر.چیزی.برای.نوشتن.وجود.دارد..او.بیشتر.از.همه.چیز.دوست.دارد.در.اتاقی.باشد.و.

اگر.ممكن.باشد.بر.روی.یك.صندلی.بنشیند.و.در.تمام.مدت.روز.پشت.سر.هم.سیگار.بكشد..عالیم.او.به.نحو.

كامل،.عالیم.یك.مست.جمالی.است..او.عالمت.های.عجیبی.را.در.هوا،.بر.روی.زمین.و.یا.بر.روی.ران.خود.

می.كشد،.درست.مثل.اینكه.با.كلمه.های.تخیلی.چیزهایی.را.می.نویسد.كه.آن.چیزها.مخفف.و.نامفهوم.هستند..

او.زیر.لب.سخن.می.گوید.و.اگر.سؤالی.از.او.به.شود.ابتدا.برای.چند.ثانیه.مكث.می.كند،.مثل.اینكه.در.پی.پاسخ.

می.گردد.و.آنگاه.شما.را.مأیوس.نموده.و.سؤال.شما.را.كلمه.به.كلمه.تكرار.می.نماید،.انگار.كه.آن.سخنی.بیش.

نبوده.و.نیازی.به.پاسخ.ندارد..صدای.او.آرام.و.مهربان.است.و.در.حین.صحبت.تبسم.می.كند..سخنان.او.برای.
 )BOLNA(انسان.های.فناپذیر.و.معمولی.نامفهوم.است..جمله.مورد.عالقه.او.تكرار.و.صرف.فعل.سخن.گفتن
می.باشد.چیزی.شبیه.به)BOLTA THA, BOLNEKO LAGA, BOLA WUH KE …(.كه.هر.چیزی.می.تواند.
معنی.داشته.باشد..اما.ترجمه.ی.تقریبی.آن.چنین.است:.)او.داشت.سخن.می.گفت،.او.آغاز.كرد.به.سخن.گفتن،.
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او.در.حقیقت.سخن.گفت...(
به.خاطر.دارم.یكبار.در.ماهابلشور.در.جلوی.بابا.ایستاد.و.گفت: .

)BOLENGE, LEKIN KAB BOLENGE MALUM NAHIN(.)او.سخن.خواهد.گفت،.او.سخن.خواهد.

گفت،.اما.چه.وقت.سخن.خواهد.گفت.من.نمی.دانم.(.شاید.این.كالم.به.شكستن.سكوت.مهربابا.اشاره.دارند.اما.
شاید.مثل.گفته.های.بیشتر.مست.ها،.تعبیرهای.مختلفی.را.بتوان.برای.آن.قایل.شد.

انجام.می.دهند،.فاش.نمی.سازند؛. با.مست.ها. را.كه. باید.در.نظر.داشت.كه.مهربابا.شرح.كامل.كاری. .

بنابراین.در.پی.جواب.این.سؤال.بودن.كه.چرا.بابا،.علی.شاه.را.بارها.نزد.خود.فرا.می.خوانند.ثمری.نخواهد.داشت،.

اما.حداقل.اینكه.بابا.او.را.مفید.می.دانند.و.بدین.علت.است.كه.ما.بین.نخستین.تماس.در.سال.1943.و.آخرین.
در.جوالی1947،.بابا،.علی.شاه.را.بیست.مرتبه.نزد.خود.فرا.خوانده.اند.

به.خاطر.دارم.یكبار.وقتی.كه.مهربابا.از.جلسه.ای.كه.با.علی.شاه.داشتند.خارج.می.شدند.به.بابا.گفتم.كه. .

به.نظر.خسته.می.آیند،.آنگاه.بابا.توضیح.دادند.كه.به.علت.طبیعت.خواب.آلود.و.تنبل.علی.شاه.می.باید.سخت.تر.با.

او.كار.كنند..مالیمت.دایمی.علی.شاه.شاید.كمك.می.كند.زیرا.جلب.رضایت.او.به.سادگی.امكان.پذیر.است.و.بابا.
بارها.توضیح.داده.اند.كه.برای.رسیدن.به.اهداف.كار.خود،.باید.ابتدا.مست.را.به.بهترین.حالت.دماغی.برسانند.

علی.شاه.این.تصور.را.در.انسان.به.وجود.می.آورد.كه.وقتی.كاِر.معنوی.باید.فوری.انجام.پذیرد،.در.ردیف. .

مست.ها،.رزو.درجه.یك.اوست..او.در.احمدنگر.زندگی.می.كند..جایی.كه.بسیاری.از.مریدان.مهربابا.نیز.زندگی.

می.كنند؛.بنابراین.دسترسی.به.او.به.آسانی.صورت.می.گیرد..او.هرگز.سرسختی.نمی.كند.و.از.نزد.بابا.آمدن.سر.

باز.نمی.زند.و.مادام.كه.اتاقی.بدون.سر.و.صدا.و.مقدار.زیادی.سیگار.در.اختیار.او.قرار.دهند.هرجا.كه.باشد.قانع.
و.راضی.به.نظر.می.آید.

شاید.از.این.بیست.تماس،.جالب.ترین.آنها.زمانی.بود.كه.مهربابا.در.كوه.انجیراس.ریشی.)كوهی.پوشیده. .
از.درخت.در.فاصله.صد.مایلی.جنوب.ریپور.واقع.در.وحشی.ترین.قسمت.های.ناحیه.ی.مركزی(.در.اعتكاف.بودند.
جنگل.سبز.و.خرمی.را.تصور.كنید.كه.كوه.ها.را.پوشانیده.و.در.پیچ.و.خم.دره.ها،.جویبارهایی.بر.روی. .
سنگ.ها.در.جریانند.تا.به.ماهاناندی.مقدس.كه.سرچشمه.ی.آنها.تنها.در.چند.كیلومتری.آنجا.قرار.دارد.بپیوندند.
می.گویند.در.زمان.های.قدیم.چهار.تن.پیِر.مقدس.در.این.جنگل.های.دور.افتاده.و.دهكده.های.پراكنده.ای. .
كه.مابین.كوه.ها.قرار.دارند.زندگی.می.كردند..داستان.این.پیرهای.مقدس.از.یك.نسل.به.نسل.دیگر.انتقال.یافته.
است..اسامی.این.چهار.پیر.بدین.قرار.است..انجیراس.ریشی،.شرینجی.ریشی،.موچكوندا.ریشی.و.كنما.ریشی.

به.عهده. را. مهربابا. اعتكاف. برای. مناسب. مكانی. آوردن. فراهم. و. انتخاب. كراواال.كه.مسئولیت. زال. .

داشت،.كوهی.را.كه.به.انجیراس.ریشی.مربوط.می.شد.برگزیده..او.دستور.داده.بود.كه.كلبه.ای.را.بر.قله..آن.بنا.

كنند.و.برای.عبور.اتومبیل.جاده.ای.مناسب.به.سازند،.همچنین.ترتیبی.داده.بود.كه.آب،.شیر.و.سبزیجات.را.
بتوانند.به.قله.كوه.برسانند..به.طور.خالصه.او.هر.آنچه.را.كه.برای.اعتكاف.بابا.الزم.بود،.فراهم.آورده.بود.

مهربابا.و.پیروانش.در.آخرین.روز.ماه.اكتبر.1945.به.قله.این.كوه.رسیدند..مهربابا.در.كلبه.ای.در.قسمت. .

پایین.كوه.كه.برای.علی.شاه.آماده.شده.بود.به.مدت.چهار.روز.وقت.های.بیشماری.را.با.این.مست.گذراندند.و.

سپس.علی.شاه.به.احمدنگر.بازگردانیده.شد.و.بابا.آخرین.هفته.را.در.كلبه.ی.مخصوص.خود.بر.قله.ی.كوه.به.كار.
خود.در.سكوت.و.تنهایی.ادامه.دادند.

در.یكی.از.این.روزهای.آخر،.پس.از.اینكه.چندین.ساعت.را.در.اعتكاف.كامل.به.سر.بردند.از.كلبه.بیرون. .

آمدند،.چهره.او.گرفته.و.خسته.به.نظر.می.آمد،.طوری.كه.اَدی.ك..ایرانی.هرگز.چنین.ندیده.بود.و.مهربابا.فرمودند.

نابود.و.منهدم.می.سازد.. را. از.بشریت. نازل.خواهد.شد.كه.سه.چهارم. كه.مصیبت.و.بالی.عظیمی.بر.جهان.

اَدی.ك.نه.تنها.از.اندوهی.كه.بر.چهره.ی.بابا.نقش.بسته.بود،.بلكه.به.خاطر.اینكه.این.كالم.بی.درنگ.پس.از.

خارج.شدن.از.اعتكاف.ایشان.دیكته.می.شد.بسیار.منقلب.گردید،.گویی.كاری.كه.در.این.اعتكاف.انجام.شده.بود،.
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دقیقًا.مربوط.می.شد.به.مصیبت.جهان.كه.بابا.در.موردش.سخن.گفته.بودند.
اعتكاف.عجیب.دیگری.كه.در.آن.علی.شاه.با.بابا.همراهی.می.كرد.در.یكی.از.قلعه.های.بزرگ.نظامی. .
انجام.می.گرفت.كه.شیواجی.آن.را.از.سلطه.ی.مغول.ها.خارج.كرده.بود..وقتی.كه.از.سمت.جنوب.به.حدود.یازده.
فرسنگی.شهر.پونا.می.رسیم.جاده.باریك.می.گردد.و.سپس800.پا.به.ساحل.رودخانه.نیرا.نزول.می.كنیم..از.این.
جاده.باریك،.در.افق.شمالی،.قلعه.های.نامنظم.پوراندار.و.وزیرگار.دیده.می.شود.كه.پوراندار.در.ارتفاع.باالتر.قرار.

دارد.و.قله.ی.آن.حدود.4500.پا.از.سطح.دریا.واقع.می.باشد.
در.مارچ.1947.مهربابا.اعالم.داشتند.كه.در.مكانی.كه.به.شیواجی.مربوط.باشد،.قصد.اعتكاف.دارند.و. .
به.دالیل.گوناگون،.پوراندار.به.عنوان.مناسب.ترین.مكان،.برگزیده.شد..علی.شاه.از.احمدنگر.فرا.خوانده.شد.و.
به.مدت.هشت.روز.در.آنجا.نزد.بابا.بود..اواسط.ماه.آپریل.بود.و.خورشید.در.آسمان.نیلی.رنگ.از.طلوع.تا.غروب.
همچنان.می.درخشید،.اما.در.اثر.هوس.خداوند،.طوفانی.سهمناك.از.سمت.دریای.غربی.به.پا.خاست.و.با.شدتی.
غیر.معمول.با.ساحل.غربی.هند.برخورد.كرد..قلعه.نظامی.پوراندار.در.دامن.این.طوفان.گرفتار.شد.و.قله.ی.آن.

ناپدید.گردید.و.آب.ِگل.آلود.در.كوهساران.جریان.یافت.
پس.از.هشت.رو.ز.اقامت.در.این.كوه.طوفان.زده.بابا.به.مدت.پنج.روز.علی.شاه.را.همراه.خود.به.ساتارا. .
تنها. اجینكایاتارا. نظامی. قلعه. دیواره.های.خراب. به.مدت.چندین.ساعت.در.محدوده.ی. بابا. روز. آوردند.و.یك.
نشستند..ساتارا.مانند.پوراندار.ارتباط.های.زیادی.با.زندگی.شیواجی.دارد.و.تنها.دو.فرسنگ.از.آنجا.مرشِد.كامل.

سوامی.رامداس.كه.مرشد.شیواجی.بود.در.قلعه.ی.ساجانگارا.مدفون.می.باشد.
اینها.دو.تماس.از.چند.تماسی.بود.كه.علی.شاه.با.بابا.داشت.و.آنها.كه.به.تاریخ.عالقمند.هستند.برای. .

فهرست.تمامی.تماس.ها.می.توانند.به.بخش.پیوست.كتاب.تحت.عنوان.احمدنگر.مراجعه.نمایند.
در.زمان.نگارش.این.كتاب.)سپتامبر.1947(.علی.شاه.به.دستور.بابا.در.مهرآباد.اقامت.دارد.و.تردیدی. .
نیست.كه.در.ماه.های.اخیر.رفتار.او.بیش.از.پیش.عادی.شده.است..او.هنوز.فعل.BOLNA.را.صرف.می.كند.اما.
اكنون.بیشتر.وقت.ها.منطقی.و.روشن.سخن.می.گوید،.سؤال.های.به.جا.می.نماید.و.به.روشنی.پاسخ.می.گوید.و.
حرف.های.زیركانه.به.مردم.می.گوید..او.اتاق.مخصوص.به.خود.را.دارد.و.با.وجود.تغییرهایی.كه.در.رفتار.او.پدید.
آمده.آن.قدر.آرام.و.بی.صداست.كه.به.ندرت.كسی.به.حضورش.پی.می.برد..از.این.لحاظ.او.نقطه.ی.مقابل.محمد.
است.كه.جنجال.او.از.طلوع.خورشید.تا.زمانی.كه.خورشید.پشت.كوه.های.مغرب.غروب.می.كند.به.انسان.یادآوری.

می.كند.كه.محمد.زنده.است.
و.بدین.ترتیب.این.دو.مسِت.عالی.قدر.كه.مهربابا.به.آنها.بسیار.كار.نموده.و.شاید.مقادیری.از.بار.سنگین. .
بابا.را.سهیم.بوده.اند.اكنون.هر.دو.در.مهرآباد.هستند.و.به.امور.روزمره.ی.آنجا.بیش.از.همیشه.توجه.دارند.و.به.

كسانی.كه.تحت.الهام.عشق.و.راهنمایی.بابا.در.آنجا.زندگی.و.كار.می.كنند.عالقه.نشان.می.دهند.
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)5( 
چاچا

).نورعلی.شاه.پاتن(
»تویی كه صورت ظاهرت عظت روحت را مخفی نگاه می دارد«

وردزورت.)1770-1850.میالدی(

مهربابا.توضیح.داده.اند.كه.عالوه.بر.قطب.ها،.در.هندوستان5.سه.تن.روِح.آسمان.هفتم.)دو.مجذوب.و. .

یك.آزاد.مطلق6.(.وجود.دارد.و.چاچا.یكی.از.این.دو.مجذوب.بلند.مرتبه.می.باشد..باعث.شگفتی.است،.كسی.

كِه.در.خدا.غرق.می.باشد.برای.ما.به.صورت.یك.معما.باقی.می.ماند..اما.اگر.كوشش.به.درك.این.پیر.مرد.پاتنی.

نماییم،.اندیشه.های.انسان.در.جستجوی.سرور.بیكرانی.كه.در.عمق.بدِن.آلوده.و.فرسوده.چاچا.نهفته.است.به.

هیجان.و.جنبش.در.می.آید..عقل.انسان.ممكن.است.مخالفت.كند.اما.بازتاب.صدای.الهام.در.داالن.های.ذهن.

به.آهستگی.می.گوید.كه.چاچا.در.حقیقت.در.اوج.های.پر.شكوه،.سیر.و.سیاحت.می.كند،.در.حالی.كه.ما.در.میان.

دره.های.مه.آلوِد.عادت.های.استحكام.یافته.ی.فكری.گرفتار.هستیم..برای.كسی.كه.با.تعالیم.عرفانی.و.ودانتیك.

و.تنی.چند.از.عارفان.مسیحی.آشنایی.دارد،.وجود.چنین.روح.هایی.مسلم.است،.اما.برای.كسی.كه.با.این.تعلیم.ها.

آشنایی.ندارد،.مسئله.با.مشكل.هایی.رو.به.رو.می.گردد..برای.این.افراد.پیشنهاد.من.این.است.كه.دوباره.مقاله.ای.

كه.در.فصل.اول.آمده.را.مطالعه.نمایند..این.مقاله.روشن.می.سازد.چرا.فردی.چون.چاچا.كه.واصل.خدا.می.باشد.
به.محیط.دنیایی.خود.به.طور.كامل..بی.تفاوت.است.

افراد. از. را. این. او. بیان.شده.. بیدول. آقا. توسط. كه. می.باشد. چاچا. تاریخچه.ی. مورد. در. زیر. یادداشت. .

گوناگونی.در.اجمر.گردآوری.نموده.است..چاچا.پاتن.می.باشد.و.نام.واقعی.او.نور.علی.شاه.است،.سال.ها.پیش.

از.شهر.خود.در.نزدیكی.پشوار.به.اجمر.آمد..همسر.و.پسر.او.هنوز.زنده.اند.و.گاهی.پسر.او.از.پشوار.به.دیدار.پدِر.

پیر.خود.می.آید..چاچا.قرآن.را.حفظ.بود.و.برای.تدریس.زبان.عربی.به.اجمر.آمد..اندكی.پس.از.ورود.به.زیارت.

آرامگاه.مشهور.خواجه.معین.الدین.چیستی.رفت..به.نظر.می.آید.كشش.مقاومت.ناپذیری.او.را.به.آنجا.جذب.كرده.

بود..او.به.مدت.دوازده.سال.در.قبرستان.سواله.خامبا.در.آرامگاه.خواجه.باقی.ماند..در.آنجا.اتفاقی.برای.او.افتاد.

كه.از.آن.پس.مجذوب.گردید..در.پایان.دوازده.سال.در.یك.مكان.در.حالت.نشسته.باقی.ماند..آنگاه.به.مدت.
یك.سال.به.تاراگار،.قلعه.ی.بزرگی.كه.در.كوهی.پشت.اجمر.است.رفت.

از.شهر.تاراگار.او.راهی.شهر.ایندور.گردید..این.شهر.در.فاصله60.فرسنگی.به.سمت.جنوب.قرار.دارد. .

و.داستان.عجیبی.است.كه.او.در.آنجا.فوت.نمود.و.به.خاك.سپرده.شد..در.ایندور،.او.به.گنجا.بابا.معروف.بود.

)گنجا.یعنی.طاس(..یكی.دو.سال.پس.از.در.ظاهر.مردن.او،.مردم.برای.شركت.در.جشن.سالیانه.ای.از.ایندور.به.

مزار.خواجه.معین.الدین.در.اجمر.آمده.بودند.و.با.كمال.تعجب.چاچا.یا.به.قولی.گنجا.بابای.شهر.ایندور.را.یافتند.

كه.در.كنار.شیر.آب.در.نزدیكی.آن.مزار.نشسته.است..می.گویند.كه.بعضی.دیگر.كه.گنجا.بابا.را.می.شناختند.از.

ایندور.فرا.خوانده.شدند..كسانی.كه.مرگ.و.دفن.او.را.شاهد.بودند،.آنها.نیز.هویت.او.را.تأیید.كردند..این.داستان.
عجیِب.رستاخیز،.در.بیرون.شهر.پخش.شد.و.شهرت.چاچا.فزونی.یافت.

نمی.دانم.این.داستان.واقعیت.دارد.یا.نه،.خواننده.نیز.بنابر.میل.خود.آن.را.خواهد.پذیرفت.و.یا.رد.خواهد. .

كرد..پس.از.اینكه.چندین.ساعت.در.نزدیكی.آن.شیر.آب.نشست،.چاچا.سرانجام.به.آلونك.كوچكی.نقل.مكان.
در.حال.حاضر.هند.و.پاكستان  5

مجذوب.دیگر،.بابا.شهاب.الدین.اهل.بات.و.آزاد.مطلق،.ایشوار.داس.سوامي.اهل.یادجیري.به.پیوست.رجوع.شود.  6
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نمود.كه.شانزده.تا.هیجده.سال.گذشته.در.آن.زندگی.نموده.است.
تماس.های.مهربابا.با.چاچا.در.فوریه.1939.آغاز.شد..در.دسامبر.1938.بابا.و.گروهی.از.پیروان.شرقی.و. .
غربی.با.ماشین.مسافرت.می.كردند..آنها.ابتدا.از.مهرآباد.به.حیدرآباد.كه.بر.تپه.های.سنگ.خارا.در.قلب.منطقه.ی.
دیكان.واقع.است.رفتند،.از.آنجا.به.سمت.شمال.و.از.راه.جبلپور.و.جنگل.های.نواحی.مركزی.به.بنارس،.آگرا،.
موترا.و.دهلی.حركت.كردند..پس.از.گردش.در.این.شهرهای.پرعظمت.كه.دیوارهای.آن.توسط.رد.گلوله.ی.
ارتش.های.متعدد.آسیب.دیده.بود.به.سمت.غرب.از.میان.فالت.سنگی.راجپوتینا.رهسپار.اجمر.شدند..اجمر.منزلگه.
خواجه.معین.الدین.چیستی.می.باشد.و.مزار.او.كه.در.جهان.اسالم.و.هندوستان.شهرت.به.سزایی.دارد.در.تپه.های.

خشك.اراوالی.واقع.می.باشد.
برای. كوچك. اشرام. یك. و. پرداختند. مست.ها. از. بسیاری. با. تماس. به. بابا. رسیدن،. از. پس. روز. چند. .
مست.ها.بر.پا.داشتند..شرح.این.اشرام.در.جای.دیگر.آمده.و.از.این.رو.مطالب.زیر.را.به.كار.مهربابا.با.چاچا.محدود.

می.نماییم.
در.آن.وقت.چاچا.در.آلونك.آلوده.و.مملو.از.حشرها.در.نزدیكی.مقبره.خواجه.معین.الدین.زندگی.می.كرد. .
و.آن.طور.كه.می.گویند.هرگز.آن.مكان.را.ترك.نگفته.بود..یك.خادم.به.احتیاج.های.او.رسیدگی.می.كرد.و.چاچا.
از.تفاله.ی.چایی.و. او. پاره.پاره.ی. به.كثافت.و.آلودگی.آغشته.بود..او.كالهی.كهنه.بر.سرداشت.و.لباس.های.
غذای.مانده.پر.بود..لقب.چاچا.به.این.علت.به.او.داده.شده.بود.كه.او.چایی.را.دوست.می.داشت.و.هر.وقت.آن.
را.می.خواست.می.گفت.»چا،.چا«.مقادیر.زیادی.از.چایی.در.عوض.اینكه.قورت.داده.شود.بر.روی.لباس.های.او.
می.ریخت.و.معلوم.نیست.كه.چگونه.بر.روی.كاله.او.نیز.ریخته.شده.بود..كاله.او.كه.پوشیده.بود.از.تفاله.ی.چای.

و.شكر.به.سر.او.سخت.چسبیده.بود.
كاكا.فرستاده.شد.تا.چاچا.را.نزد.مهربابا.بیاورد.و.شاید.مثل.مورد.كریم.بابا،.كلید.درونی.برای.باز.نمودن. .
در.آگاهی.چاچا.به.او.واگذار.شده.بود..در.هر.صورت،.كاكا.اهالی.آنجا.را.با.آوردن.چاچا.به.منزل.بابا.به.تعجب.
واداشت..او.كاری.را.انجام.داد.كه.پیش.از.این.هیچ.كس.نتوانسته.بود،.زیرا.چاچا.كه.سال.ها.پیش،.قدم.به.اجمر.

گذارده.بود.به.درخواست.هیچ.كس.آن.مكان.را.ترك.نگفته.بود.
به.محض.ورود.چاچا.به.منزل،.مهربابا.و.مندلی.ها.به.استحمام.او.مشغول.شدند،.اما.پیش.از.آن.می.بایست. .
كاله.و.لباس.های.او.را.با.قیچی.پاره.می.كردند،.زیرا.همان.طور.كه.در.قبل.گفتیم.لباس.های.او.با.تفاله.ی.چای،.
غذا.و.كثافت.آن.چنان.حالت.چسبندگی.پیدا.كرده.بود.كه.به.هیچ.روش.دیگری.نمی.شد.لباس.و.كاله.را.از.تن.

او.بیرون.آورد.
در.آن.روز.چاچا.پس.از.گذشت.سی.سال.استحمام.می.كرد.و.در.واقع.این.آخرین.حمام.او.نیز.بود..حتی. .
در.مدت.اقامت.خود.در.ساتارا.در.سال.1947.نیز.از.حمام.كردن.امتناع.می.كرد.و.چه.قبل.و.چه.پس.از.این.تاریخ،.
كس.دیگری.او.را.استحمام.نكرده.است..پس.از.حمام،.لباس.جدید.كتانی.بر.تن.او.پوشاندند.و.آنگاه.او.از.مهربابا.
سبزیجات.و.نوع.به.خصوصی.نان.تقاضا.نمود..اینها.را.آوردند.و.بابا.با.دست.های.خود.به.او.غذا.دادند..پس.از.
صرف.غذا،.چاچا.درشكه.خواست.و.وقتی.درشكه.را.آوردند.او.سوار.آن.شد.و.از.بابا.خواست.كه.او.نیز.سوار.شود.
و.هر.دو.به.راه.افتادند..چاچا.به.اختصار.به.راننده.ی.درشكه.گفت.كه.آنها.را.به.تاراگار.ببرد..اما.بابا.رضایت.ندادند.
كه.با.چاچا.این.مسافت.دراز.را.به.مقصد.قلعه.ی.قدیمی.طی.نمایند.و.چاچا.را.تا.آلونكش.همراهی.كرده.و.او.را.

در.آن.جا.پیاده.نمودند.
به.دنبال.این.نخستین.تماس،.به.مدت.تقریبًا.دو.هفته،.بابا.شب.ها.ساعت.سه.و.نیم.از.خواب.برخاسته. .
با. تنها. به.یك.ساعت. نزدیك. آلونِك.چاچا.می.رفتند.و.هر.شب. به. تاریكی.شب.در.خیابان.های.خلوت. و.در.
چاچا.می.نشستند..این.دیدارهای.شبانه.ضروری.بودند.زیرا.در.طول.روز.ازدحام.جمعیت.مانع.می.شد.كه.تماس.

خصوصی.برقرار.گردد.
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در.حد.فاصل.بین.این.تماس.های.اولیه.در.فوریه.1939.و.آمدن.چاچا.به.ساتارا.در.سال.1947.بابا.بارها. .

به.دیدار.چاچا.رفتند.و.با.او.تنها.نشستند..برای.تاریخ.این.مالقات.های.گوناگون،.خواننده.به.بخش.پیوست،.به.
قسمت.اجمر.رجوع.نماید.

خواننده.ی.با.دقت.ممكن.است.سؤال.كند.كه.چرا.مهربابا.ترتیب.پاكیزه.نمودن.آلونك.زشت.او.و.یا. .

انتقالش.را.به.مكانی.بهداشتی.تر.ندادند..واقعیت.این.است.كه.بابا.چندین.مرتبه.به.مندلی.های.خود.دستور.دادند.

كه.آنجا.را.تمیز.و.جارو.بكنند،.ولی.چاچا.از.انجام.این.كار.جلوگیری.می.كرد.و.به.آنها.دستور.می.داد.كه.آنجا.را.

ترك.نمایند..این.وابستگی.ظاهری.به.لباس.های.آلوده.كه.ممانعت.می.ورزید.آنها.را.از.تنش.خارج.نمایند.در.اشرام.

ساتارا.سال.1947.نیز.مشاهده..شد..در.آنجا.بابا.توضیح.دادند.كه.لباس.و.سایر.چیزهایی.كه.مست.بر.تن.دارد.و.

یا.اینكه.نزد.خود.نگاه.می.دارد.از.اهمیت.درونی.برخوردارند.و.بدین.جهت.است.كه.آنها.این.گونه.سرسختانه.به.
آنها.دلبستگی.نشان.می.دهند.

در.جوالی.1942.كه.مهربابا.برای.تماس.با.چاچا.و.یكی.دو.تن.مست.دیگر.به.اجمر.آمدند.ترتیب.های. .

مفصلی.داده.شده.بود.تا.به.مقدار.كافی.چایی.برای.چاچا.فراهم.شود..طبق.معمول،.بابا.اواسط.شب.كه.خیابان.ها.

از.توده.مردمی.كه.به.هنگام.صبح.از.جلوی.آلونك.او.می.گذشتند.تهی.بود،.نزد.چاچا.رفتند..سماور.بزرگی.كه.

اینكه.این.سماور.را.در. اتاق.او.قرار.داده.شده.بود..علت. گنجایش.صدها.فنجان.چایی.را.داشت.در.گوشه.ی.

دسترس.قرار.داده.بودند.این.بود.كه.اگر.چاچا.تقاضای.چای.می.نمود.)كه.معمواًل.هر.چند.دقیقه.چنین.می.نمود(.

.بابا.می.توانستند.بی.آنكه.اتاق.را.ترك.كنند.بی.درنگ.فنجان.او.را.پر.نمایند.و.در.اثر.واكنش.سریع.به.تقاضای.

او.برای.چایی،.چاچا.سرحال.باقی.می.ماند..در.شرح.حال.محمد،.در.اوایل.این.فصل،.گفتیم.كه.بابا.اصرار.دارند.

كوچكترین.هوس.مست.را.برآورده.نمایند.و.در.غیر.این.صورت.با.رنجش.مست.)كه.احساس.می.كند.خواسته.اش.

برآورده.نشده(.بر.رابطه.صدمه.وارد.می.آید..از.این.لحاظ،.مست.ها.مانند.كودكان.نامعقول.ترین.هوس.ها.را.از.
خودشان.نشان.می.دهند.و.اگر.آنها.برآورده.نشوند.خاطرشان.آزرده.می.گردد.

در.این.موقعیت،.مثل.اینكه.چاچا.با.حضور.سماوری.كه.در.گوشه.اتاق.بود.لج.كرده.باشد،.برخالف.پیش. .

بینی.هایی.كه.شده.بود.در.طول.مدت.تماس.كه.دو.ساعت.به.طول.انجامید،.فقط.دو.تا.سه.بار.تقاضای.چای.

نمود..بدین.ترتیب.پس.از.اینكه.بابا.از.كار.بی.صدای.خود.بیرون.آمدند.دستور.دادند.كه.نود.و.هفت.یا.نود.و.هشت.
فنجان.چای.باقیمانده.را.رایگان.به.زائرانی.كه.به.زیارت.مقبره.خواجه.معین.الدین.چیستی.آمده.بودند.داده.شود.
در.سفر.دیگر.به.اجمر،.مهربابا.و.پیروان.او.یكی.دو.ساعت.پیش.از.طلوع.خورشید.به.آلونك.چاچا.آمدند.. .
آلونك.او.اتاق.كوچكی.بود.به.ارتفاع.5.پا.و.باالی.آن،.اتاق.كوچك.دیگری.قرار.می.گرفت.كه.با.چند.پله.می.شد.
به.آنجا.رفت..در.اتاق.باالیی.خادم.چاچا.زندگی.می.كرد..او.به.چاچا.غذا.می.داد.و.به.نیازهای.ناچیز.او.می.پرداخت..
آنهایی.كه.برای.چاچا.احترام.قایل.بودند.به.او.انعام.می.دادند..هر.وقت.بابا.به.آنجا.می.رفتند،.پنج.روپیه.به.او.انعام.
می.دادند،.از.این.رو.او.با.اشتیاق.در.انتظار.مالقات.بابا.می.نشست..در.این.صبح.به.خصوص،.خادم.در.اتاق.باالیی.
در.خواب.بود،.اما.نوعی.انعكاس.غیر.ارادی.كه.حس.شنوایی.او.را.به.خاطرهای.شیرین.دریافت.انعام.ارتباط.
می.داد،.باعث.شد.كه.با.شنیدن.صدای.پیروان.بابا،.ناگهان.از.خواب.برخیزد..در.هیجان.پایین.آمدن.از.پله.ها.در.
حالت.نیمه.خواِب.خود،.فراموش.كرد.كه.ارتفاع.پنج.پایی،.اتاق.او.را.از.كف.خیابان.جدا.می.سازد.و.در.نتیجه.با.
سر.بر.روی.خیابان.افتاد..خوشبختانه.آسیبی.به.او.وارد.نشد.و.بابا.و.مندلی.ها.از.این.حادثه.بسیار.خندیدند.و.او.به.

پنج.روپیه.خود.رسید!.
در.جوالی1946.مهربابا.دوباره.به.اجمر.آمدند.و.كاكا.نقل.می.كند.كه.تا.چه.اندازه.چاچا.خوشحال.و. .
سرحال.بود..بابا.در.حالی.كه.در.یك.دست.فنجان.و.نعلبكی.و.در.دست.دیگر،..قوری.چای.داغ.داشتند،.وارد.اتاق.
چاچا.شدند..اما.چاچا.از.نوشیدن.سرباز.زد.و.در.عوض.تقاضای.خوراك.گوسفند.و.نان.نمود.)چاچا.یك.پاتن.است.
و.این.فرقه.گوشت.گوسفند.زیاد.می.خورند(..غذا.را.آوردند.و.به.او.دادند..او.سه.مرتبه.تقاضای.خوراِك.بیشتر.نمود..
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آنگاه.بابا.در.حدوِد.یك.ساعت.و.نیم.با.او.نشستند.و.در.تمام.این.مدت.صدای.خنده.چاچا.به.گوش.می.رسید.
در.ساعت.های.خوش،.مابین.شام.و.وقت.خواب.كه.مندلی.های.بابا.می.نشستند.و.در.مورد.اتفاق.های. .
روزانه.و.یا.هر.چیز.دیگری.سخن.می.گفتند،.به.طور.معمول.موضوع.به.مبحث.بابا.و.كار.او.با.مست.ها.بود..این.
زمان.توافق.كلی.در.این.بود.كه.كار.عمده.ی.كاكا.آوردن.كریم.بابا.از.كلكته)در.سال1940(.به.نزد.بابا.بود..كار.

عمده.ی.آقا.بیدول.بدون.شك.كار.معجزه.آسای.آوردن.چاچا.از.اجمر.به.ساتارا.)در.ژوئن.1947(.بود.
شاید.ممكن.نباشد.كه.صفت.نافرمانی،.سرسختی،.لجاجت.و.خودرایِی.مجذوبی.نظیر.چاچا.را.شرح.داد.. .
در.رابطه.ی.خود.با.دنیا.و.مردم.آن،.چنین.افرادی.كوچكترین.توجهی.به.كسی.ندارند..آنها.ظاهراً.نوعی.بی.توجهی.
معنوی.به.بشریت.نشان.می.دهند.و.یا.اینكه.مانند.یك.نوزاد.تازه.به.دنیا.آمده.به.آن.بی.تفاوت.هستند.و.تنها.وقتی.
قدرت.معنوی.قوی.تری.نظیر.قدرت.مهربابا.را.احساس.می.كنند.به.تقاضای.مندلی.های.بابا.تن.در.می.دهند..در.
این.مورد،.گالب.بابا.اهل.الیچپور.كه.در.سال.1939.كاكا.او.را.به.اشرام.جبلپور.آورد.نمونه.ی.جالب.و.مناسبی.
است.چرا.كه.گفته.های.گالب.بابا.نشان.می.دهد.كه.چطور.او.كشش.مهربابا.را.احساس.می.كرد.و.بر.علیه.آن.

می.جنگید،.اما.باوجود.آن.قسمت.از.طبیعت.او.كه.بر.خالف.آن.می.كوشید،.وادار.شد.كه.نزد.بابا.بیاید..
در.پایان.ماه.می1947.مهربابا.و.گروه.او.از.ماهابلشور.به.ساتارا.تغییر.مكان.دادند..به.محض.ورود،.برای. .

اشرام.مست.ها.برنامه.ریزی.شد.و.آقا.بیدول.برای.جلب.چاچا.به.ساتارا.به.اجمر.فرستاده.شد.
باران.های. اشتیاق. در. زمین.خشك. و. بی.زرع.و.كشت.می.باشد. و. ماه.می،.سرزمین.هند.خشك. آخر. .
موسمی.كه.در.ماه.ژوئن.ریزش.می.كند.سخت.می.سوزد..همین.كه.آقا.بیدول.این.سرزمین.طاقت.فرسا.را.به.
سمت.اجمر.می.پیمود.می.توان.تصور.كرد.كه.با.نزدیك.شدن.به.منزل.چاچا،.چه.امیدها.و.تردیدهایی.به.ذهن.او.
می.رسید..در.آخرین.هفته.ی.ماه.می،.او.به.اجمر.رسید..جشن.ساالنه.ی.خواجه.صاحب.بر.پا.و.هوا.به.شدت.گرم.

بود،.آب.هم.در.نقصان.و.آن.مكان.از.انبوه.جمعیتی.كه.برای.زیارت.مقبره.آمده.بودند.در.تالطم.بود.
برای.سه.تا.چهار.روز.آقا.بیدول.مرتب.نزد.چاچا.رفت.اما.تمام.كوشش.او.در.جلب.چاچا.بی.ثمر.بود..عصر. .
31.ماه.می.او.دوباره.به.آنجا.رفت.اما.یقین.داشت.كه.سعی.او.فایده.ای.نخواهد.داشت.و.افسرده.بود..چاچا.از.
او.خواست.كه.برایش.برنج،.گوشت.گوسفند.و.ماست.بیاورد.و.به.او.غذا.بدهد..آقا.بیدول.این.كار.را.انجام.داد.و.
چاچا.تقاضای.غذای.بیشتری.نمود..پس.از.خوردن.غذا،.او.آب.خنك.خواست.كه.به.او.داده.شد..در.این.وقت.به.
دل.آقا.بیدول.افتاد.كه.قوای.تشویق.آمیز.خود.را.متمركز.نموده.و.بر.علیه.سرسختی.و.لجاجت.چاچا.به.حمله.ای.
مستقیم.و.نهادیی.دست.بزند،.در.حالی.كه.او.دست.چاچا.را.گرفته.بود.به.او.گفت.كه.همراهش.بیاید.و.در.كمال.
شگفتی.دید.چاچا.بی.درنگ.از.جا.برخاست.و.قطعه.پتوی.كثیفی.را.از.زمین.برداشته.به.دنبال.او.تا.خیابان.به.راه.

افتاد..آنگاه.این.دو.سوار.درشكه.ای.شدند.و.راهی.ایستگاه.راه.آهن.گردیدند.
مگر.اینكه.انسان.مراسم.مذهبی.را.در.هندوستان.مشاهده.كرده.باشد.در.غیر.این.صورت.ممكن.نیست. .
كه.بتوان.انبوه.رنگارنگ.زائرین.را.تجسم.نمود.كه.با.آسودگی.خاطر.و.خوشحالی.به.این.سو.و.آن.سو.در.حركتند..
اگر.شخص.جزیی.از.جمعیت.باشد.و.كاری.نداشته.باشد،.منظره.این.مردمان.صدیق.بسیار.جالب.خواهد.بود..اما.
آقا.بیدول.هدف.مشخصی.داشت..او.می.خواست.چاچا.را.نزد.مهربابا.بیاورد.و.از.این.رو.این.مردم.را.مانعی.بر.سر.
راه.خود.می.دید..ایستگاه.قطار.به.عنوان.دروازه.ای.برای.ورود.و.خروج.قسمت.بزرگی.از.زائرین.راه.بندان.شده.
بود.و.روشن.بود.كه.آوردن.چاچا.به.ایستگاه.و.سوار.نمودن.او.در.قطار.بمبئی،.غیر.ممكن.خواهد.بود..بنابراین.آقا.
بیدول.یك.تاكسی.كرایه.نمود.و.چاچا.را.سوار.آن.كردند.و.حدود.هشت.فرسنگ.به.سمت.جنوب.غربی.به.سوی.

بیوار.حركت.نمودند.
در.بیوار.او.توانست.چاچا.را.سوار.قطار.نماید.و.با.تعویض.های.بسیاری.كه.در.ایستگاه.های.مختلف.انجام. .
می.گرفت.توانست.بار.امانتی.گرانبهای.خود.را.به.بابا.نزدیك.تر.و.نزدیك.تر.نماید..هر.وقت.می.خواست.چاچا.را.از.
یك.قطار.به.قطار.دیگر.انتقال.دهد.از.صندلی.مخصوصی.استفاده.می.كرد.كه.در.ایستگاه.های.قطار.برای.حمل.



70رهروان

معلولین.به.كار.گرفته.می.شد.و.چاچا.را.بر.روی.آن.صندلی.می.نشاند.و.به.قطار.بعدی.منتقل.می.نمود..در.سوم.
ژوئن،..این.دو.به.ساتارا.رسیدند.و.تماس.روزمره.بابا.با.چاچا.آغاز.گردید.

اتاق.مستطیل.شكل.و.كوچكی.را.تصور.نمایید.كه.دیوارهای.آن.سفید.و.زمین.آن.از.سنگ.خاكستری. .

رنگ.شاه.آباد.فرش.شده.و.دارای.دو.پنجره.و.یك.در.است.كه.به.سمت.فضایی.آفتاب.گیر.)این.محوطه.از.سنگ.

ریزه.پوشیده.شده(.مابین.عقب.منزل.و.آشپزخانه.باز.می.شود..جلوی.این.اتاق.از.دیوار.حصیری.نزدیك..به.ابعاد.
خود.اتاق.احاطه.شده.به.طوری.كه.از.سر.و.صدای.كسانی.كه.در.اشرام.در.حركتند.در.امان.می.باشد.

در.گوشه.ای.از.این.اتاق.ساده.و.بدون.آالیش،.چاچا.بر.روی.یك.تخِت.دراز.می.نشست..در.طول.پنج. .

هفته.ای.كه.او.در.ساتارا.اقامت.داشت.هرگز.از.این.اتاق.خارج.نشد.و.گرچه.بیشتر.روز.را.در.گوشه.ای.كه.رو.

مقابل. در.گوشه. متری. فاصله.چند. در. و. برخاسته. ناگهان. نیز. گاه.گاهی. بود.می.نشست،. ورودی. در. به.روی.
می.نشست.

بابا.همه.روزه.بیشتر.وقت.خود.را.با.چاچا.می.گذراند،.به.او.چای.یا.غذا.می.داد.و.یا.اینكه.با.او.در.سكوت. .

می.نشست..در.طول.مدت.این.چند.هفته،.پس.از.چند.ساعت.نشستن.با.علی.شاه.و.به.خصوص.با.چاچا،.بابا.با.

چهره.ای.رنگ.پریده.و.خسته.و.گاهی.با.لباس.های.خیس.از.عرق.از.اتاق.خارج.می.شدند..به.نظر.این.طور.می.آید.

كه.در.نشست.های.بدون.كالم.با.این.مست.های.بزرگ،.بابا.باید.اشعه.های.قدرت.بیكران.خود.را.بر.روی.بدن.
خود.متمركز.می.نمود.و.بدن.بابا.این.فشار.را.احساس.می.كرد.

یكی.از.روزها.اتفاق.جالبی.روی.داد.كه.بیانگر.زندگی.مادی.چاچا.می.باشد..یك.روز.صبح.وقتی.بابا.به. .

او.چای.می.دادند.ناگهان.چاچا.تقاضای.چای.بیشتر.نمود.و.آن.را.به.بابا.تعارف.نمود.و.از.او.خواست.آن.را.بنوشد..

او..دوازده.بار.تقاضای.چای..كرد.و.بابا.فنجان.و.نعلبكی.را.بیرون.از.اتاق.برده.و.چند.لحظه.بعد.دوباره.وارد.اتاق.

می.شدند.و.مثل.این.كه.فنجان.و.نعلبكی.از.چای.لبریز.باشد،.فنجان.خالی.را.با.دقت.به.چاچا.می.دادند.و.چاچا.

حركت.ریختن.چای.در.نعلبكی.را.انجام.می.داد.و.نعلبكی.را.كه.اعتقاد.داشت.از.چای.لبریز.می.باشد.به.دست.بابا.
می.داد.و.بابا.حركت.نوشیدن.چایی.را.انجام.می.دادند.و.این.نمایش.حدود.پنجاه.مرتبه.انجام.شد.

كه. دهد. اجازه. تا. می.انجامید. طول. به. هفته.ها. بلكه. می.زد،. سرباز. استحمام. از. تنها. نه. او. ساتارا. در. .

لباس.های.پاره.اش.را.تنش.بیرون.آورند..در.واقع.باعث.شگفتی.است.كه.این.مجذوب.بلند.مرتبه..بی.آنكه.از.جای.

خود.حركت.كرده.باشد،.مدت.بیست.سال.در.آلونكی.آلوده.و.نجس.باقی.مانده.و.در.عین.حال.با.وجود.نادیده.
گرفتن.قوانین.بهداشت.از.سالمت.كامل.برخوردار.بوده.است.

چاچا.وقتی.كه.در.ساتارا.بود.زیاد.صحبت.نمی.كرد.و.بیشتر.روز.را.در.حالت.نشسته.بود،.پاهای.خود.را.یا. .

در.وضع.ناراحت.كننده.ای.خم.نگاه.می.داشت.و.یا.اینكه.به.حال.چنباتمه.می.نشست.و.آرنج.خود.را.بر.روی.ران.

خود.قرار.می.داد،.سر.او.كمی.به.سمت.جلو.خم.می.شد.به.طوری.كه.ریش.های.او.تقریبًا.سینه.او.را.لمس.می.كرد.
و.سر.او.بیشتر.مواقع.به.جلو.و.عقب.در.حركت.بود،.مثل.كسی.كه.در.قطار.در.حال.چرت.زدن.باشد..

حالت.چشم.های.او.نیمه.باز.بودند.و.حلقه.ای.شیری.رنگ.قرنیه.ی.او.را.احاطه.می.كرد،.چیزی.كه.در. .

پیرمردها.معمول.و.رایج.است..صورت.او.كشیده.بود.و.جثه.او.بر.خالف.آنچه.در.پاتن.ها.دیده.می.شود.با.سر.او.

تناسب.چندانی.نداشت.و.حالت.چهره.او.به.شخصی.شباهت.داشت.كه.با.چشمان.باز،.رویایی.زیبا.و.عجیب.را.

مشاهده.می.كند..عكس.او.در.این.كتاب.ظاهر.و.تا.حدودی.سادگی.و.آرامش.اش..را.نشان.می.دهد..او.كم.سخن.

می.گفت.و.آنچه.می.گفت.تكرار.می.كرد،.مثل.كسی.كه.در.خواب.سخن.می.گوید.و.به.ندرت.چیزی.جز.كالم.زیر.

.)Nahin, nahin(.یا.)چای،.چای(.)Cha, Cha(.)برو،.برو.(.)Jao, Jao(.،)بیا،.بیا(.)AO, ao(.از.زبان.او.شنیده.می.شد
)نه،.نه(.

در.مورد.آلودگی.او،.در.مورد.خودداری.از.حمام.كردن.و.نپذیرفتن.لباس.های.پاكیزه.و.تمیز.نگه.نداشتن. .

تخت.خواب.و.محیط.اطرافش.به.اندازه.كافی.گفته.شده..در.واقع.او.از.بدن.خود.بی.خبر.بود.و.بی.تفاوتی.او.به.

بی.تفاوتی.یك.نوزاد.به.دنیا.آمده.شباهت.داشت..اما.بر.خالف.یك.كودك،.نه.برای.او.مهم.بود.كه.به.او.غذا.

بدهند.یا.ندهند،.بخوابد.یا.نخوابد.و.یا.اینكه.هوا.سرد.است.یا.گرم.و.با.تمام.این.تفاصیل.در.سالمت.كامل.به.
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سر.می.برد.
در.پایان.اولین.هفته.جوالی،.مهر.بابا.توضیح.دادند.كه.كار.او.با.چاچا.خاتمه.یافته.و.در10.جوالی.آقا. .

بیدول.با.او.رهسپار.اجمر.گردید.
بسیار. ناگهانی. به.طور. چاچا. رسید. اجمر. ایستگاه. به. قطار. وقتی. چطور. كه. می.دهد. شرح. بیدول. آقا. .
خوشحال.شد.و.از.قطار.بیرون.آمد.و.به.تندی.شروع.به.راه.رفتن.نموده.از.ایستگاه.خارج.شد.و.بی.درنگ.سوار.
بر.درشكه.گردید..آقا.بیدول.سوار.درشكه.شد.و.از.اینكه.كار.او.به.آسانی.انجام.می.گرفت.خوشحال.بود..آنها.به.

سوی.آلونك.چاچا.حركت.كردند..
اما.اكنون.چاچا.طوری.دیگر.شد.و.وقتی.به.آلونك.رسیدند.به.خواهش.ها.و.تمناها،.بی.اعتنایی.نموده.و. .
از.درشكه.پایین.نمی.آمد..راننده.درشكه.پس.از.اینكه.نیم.ساعت.در.انتظار.باقی.مانده.بود.شروع.به.شكایت.كرد.
كه.اسب.او.به.غذا.و.آب.نیاز.دارد.و.اسب.را.از.درشكه.جدا.نموده.و.درشكه.را.بر.روی.زمین.قرار.داد..اما.چاچا.
بر.روی.صندلی.نشسته.بود.و.حركت.نمی.كرد..در.این.موقع.آقا.بیدول.سر.درشكه.را.آهسته.آهسته.بلند.نمود.و.

مطابق.با.قانون.جاذبه،.چاچا.از.صندلی.به.بیرون.افتاد.
مردم.اجمر.از.اینكه.چاچا.دوباره.در.میانشان.بود،.خوشحال.بودند،.زیرا.آنها.نمی.دانستند.كه.او.را.به. .
ساتارا.نزد.بابا.برده.بودند..آقا.بیدول.می.گوید.كه.یك.مسگر.از.اهالی.اجمر.كه.چاچا.را.دوست.می.داشت.و.او.را.

می.پرستید.در.غیاب.چاچا.هر.روز.عصر.به.آلونك.او.می.آمد.و.آنجا.می.نشست.و.اشك.می.ریخت.
و.بدین.ترتیب.این.مجذوب.بزرگ.به.اجمر.بازگشت.و.شاید.ارتباط.او.و.مهربابا.هر.چند.وقت.تجدید. .
خواهد.شد.و.یا.بابا.او.را.فرا.خواهند.خواند.یا.اینكه.خود.به.دیدار.او.خواهند.رفت،.درست.همان.طوری.كه.در.

گذشته.برای.دیدار.او.به.آن.اتاق.غریب.و.كثیف.در.جوار.مقبره.خواجه.معین.الدین.می.رفتند.
درخاتمه.یك.مصرع.از.غزل.شمس.تبریز.را.نقِل.قول.می.نماییم.كه.به.طور.كلی.وصف.حال.مست.ها. .

است.اما.شاید.برای.این.مجذوب.بلند.مرتبه.نیز.مناسب.باشد:
مرد خدا گنج بود در خراب
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فصل سوم

اشرام دیوانگان 

آگوست1936.تا.سپتامبر1940

نخستین.باری.كه.مهربابا.به.راه.و.روش.جدیدی.در.زندگی.خویش.اشاره.نمودند.در.راهوری.بود..پس. .

از.موفقیت.های.چشمگیری.كه.در.رابطه.با.مدرسه.ی.مهرآباد.كسب.نموده.بودند،.اولیل.دهه.ی.1930.به.ایجاد.

ارتباط.با.جهان.غرب.گذشت.و.آنگاه.در.سال1936.بابا.توجه.خود.را.به.خدمت.دیوانگان.و.دیوانه.های.الهی.
معطوف.داشتند.

اشرام.راهوری.بیشتر.برای.دیوانه.ها.بود،.دیوانه.هایی.كه.در.شهرها.و.روستاهای.اطراف.زندگی.می.كردند. .

و.در.میان.آنها.چند.تن.مست.واقعی.و.چند.تن.دیوانه.ی.الهی.یافت.می.شد،.اما.بیشترین.افراد.كسانی.بودند.كه.

فقط..جنون.داشتند.و.كاری.با.معنویت.نداشتند..اگرچه.این.اشرام.از.مركزهایی.كه.بعدها.برای.مست.ها.تأسیس.

می.شد،.مجزا.می.باشد،.اما.یك.فصل.مشترك.با.آنها.دارد.و.آن.هم.جنبه.های.ظاهری.آن.است.و.به.خاطر.این.

دانست.. با.مست.ها. بعدی. فعالیت.های. برای. نقطه.شروعی. را.می.توان. راهوری. تشابه.ظاهری.است.كه. وجه.

تاریخچه.ی.اشرام.دیوانگان.پیچیده.است.زیرا.اگرچه.آغاز.آن.در.راهوری.بود،..جایی.كه.در.فعالیت.های.بابا.نشان.

فخر.و.مباهات.است،.اما.بعدها.به.مهرآباد.و.بنگلور.نقل.مكان.یافت.و.در.مهرآباد.بود.كه.این.فعالیت.به.اوج.

خود.رسید..به.نظر.می.آید.كه.این.نقطه.اوج،..نمایشی.بود.كه.اهل.اشرام.در.سپتامبر.1938.به.صحنه.آوردند،.

زیرا.بی.درنگ.پس.از.این.نمایش.نزدیك.به.نیمی.از.اشرام.تعطیل.شد.و.از.آن.پس.انرژی.بابا.بیشتر.بر.كارهای.
دیگری.متمركز.شد..اشرام.دیوانه.ها.به.تدریج.انحالل.یافت.تا.اینكه.در.پاییز1940.به.طور.كامل.از.میان.رفت.

در.شرح.حال.اشرام.دیوانه.ها.ابتدا.می.خواهم.راهوری.را.تشریح.نمایم،.سپس.چند.خطی.در.مورد.اعضای. .
جالب.آن.بنویسم.و.سرانجام.در.چند.بند.به.حركت.های.گوناگون.اشرام.بپردازم.

ناسیك.متصل. به. را. احمدنگر. در.جاده.ای.كه. احمدنگر. فرسنگی.شمال. فاصله.ی.هشت. در. راهوری. .

می.سازد،.قرار.دارد..اهمیت.ویژه.این.شهر.در.این.است.كه.ما.بین.مهرآباد.كه.مركزیت.دایمی.دارد.و.ناسیك.كه.
برای.پیروان.غربی.مكان.ییالقی.محسوب.می.شود.واقع.می.باشد.

راهوری.شهر.سرسبز.و.كوچكی.است.كه.بر.ساحل.رودخانه.ی.مقدس.گوداوری.قرار.دارد..این.اشرام.از. .

بخش.ها.و.قسمت.های.طبیعی.برخوردار.بود.چرا.كه.در.باغ.های.درخت.پرتقال.بنا.شده.بود.و.وجود.درختان.كهن.
و.پر.برگ.انبه،.زیبایی.و.شادابی.به.خصوصی.به.آنجا.می.داد.

در.چنین.محیط.جذابی.بود.كه.ساختمان.اشرام.بنا..شد.و.یك.كلبه.ی.یك.اتاقه.برای.مهربابا.ساخته.شد.. .

یك.درمانگاه.نیز.در.آنجا.باز.شد.كه.یكی.دو.هفته.پس.از.افتتاح..در.روستاهای.اطراف.شهرت.پیدا.كرد..همه.

روزه.صدها.تن.بیمار.كه.بسیاری.از.آنها.از.جاهای.دور.افتاده.می.آمدند.به.این.درمانگاه.رجوع.می.كردند.و.دكتر.
نیلو.كه.متصدی.آنجا.بود.از.صبح.تا.شب.به.مداوای.آنها.می.پرداخت.

در.آگوست.1936.با.تكمیل.این.اشرام،.چندین.نفر.برای.اینكه.دیوانه.ها.و.دیوانه.های.خدا.را.به.راهوری. .

جلب.نموده.و.به.آنجا.بیاورند،.فرستاده.شدند..اداره.ی.اشرام.در.دست.پلیدر.و.آقا.بیدول.بود..كارها.و.مشكل.های.

آنجا.بیشتر.توسط.آقا.بیدول.رسیدگی.می.شد،.زیرا.بعضی.وقت.ها.پلیدر.فرستاده.می.شد.تا.كسانی.كه.برای.كار.
مهربابا.مناسب.بودند.را.برگزیده.و.همراه.خود.بیاورد.

جنبه.ی.ظاهری.و.بیرونی.كار.بابا.این.بود:.به.محض.ورود.عضوی.از.اعضای.اشرام،.بابا.او.را.اصالح.و. .
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استحمام.نموده.و.لباس.می.پوشانید.و.همه.روزه.مستراح.اشرام.را.نظافت.می.كرد.و.بعضی.از.اعضای.قدیمی.را.

استحمام.نموده.و.با.آنها.در.خلوت.می.نشست..بدین.ترتیب.او.انرژی.خود.را.صرف.كارهای.سطح.پایین.می.نمود.
و.در.واقع.او.هم.استاد.و.هم.خدمتگزار.همه.بود.

اهل.اشرام.آزاد.بودند.اما.اجازه.نداشتند.از.محدوده.وسیع.حیاط.اشرام.خارج.شوند. .
هرچه.تقاضا.می.كردند.به.ایشان.داده.می.شد..آنها.در.عمرشان.این.طور.از.غذاهای.مقوی.و.مغذی.تغذیه. .

نشده.بودند.
چیزی.كه.غیرمعمول.در.پرداختن.به.احتیاج.های.جسمانی.آنها.باشد.نبود،.اما.كار.مهربابا.به.آن.ختم. .
نمی.شد.و.در.واقع.این.قسمت.از.مسئله،.كمترین.اهمیت.را.داشت..آنچه.بابا.انجام.می.داد.عطر.و.بوی.انسانی.
و.الهی.بخشیدن.به.امورهای.پیش.پا.افتاده.و.معمولی.زندگی.بود..جوهر.عشق.پاك.او.مانند.بوی.دلكش.و.
عطرآگین.باغ.به.هنگام.شب،.بر.تاریكی.این.ذهن.های.در.هم.شكسته.و.منحل.نفوذ.می.نمود..آنها.این.را.احساس.
می.كردند.و.به.روش.عجیب.خود.به.عشقی.كه.بابا.به.ایشان.می.بخشید،.واكنش.نشان.می.دادند.و.بسیاری.او.را.

به.عنوان.نشانه.ی.خدا.پذیرفته.بودند..
اثر.این.دو.عامل.یعنی.خدمت.بی.ریا.و.عاری.از.خودخواهی.مهربابا.و.عشق.و.محبت.مافوق.انسانی.او،. .
به.وضوح.مشهود.می.باشد..اما.عالوه.بر.آن،.همیشه.در.جمع.مندلی.های.بابا.این.باور.بوده.است.كه.منظور.نهایی.
كار.او.با.مست.ها،.روح.های.پیشرفته.و.دیوانه.ها،.منظوری.است.معنوی.كه.بسیار.باالتر.از.فعالیت.های.بیرونی.
و.ظاهری.او.می.باشد..متأسفانه.تأثیر.و.ثابت.كردن.این.فرضیه.ممكن.نیست.چرا.كه.هر.وقت.از.بابا.توضیح.
می.خواهیم.یا.چیزی.نمی.گویند.و.یا.اینكه.پاسخ.ها.به.قدری.طفره.آمیز.هستند.كه.نشان.می.دهد.قصد.افشای.
این.اسرار.را.ندارند..اما.این.احساس.در.ما.وجود.دارد.كه.جنبه.های.نامریی.این.فعالیت.ها.بیشتر.از.نتایج.فوری.و.
قابل.لمس.آن.است.و.كارهایی.كه.بابا.از.دوران.اولیه.راهوری.با.مست.های.پیشرفته.انجام.داده.اند،.این.باور.را.
در.ما.بسیار.تقویت.می.كند..همه.آنچه.كه.بابا.در.مورِد.كار.خود.با.دیوانه.های.حق.و.مست.ها.می.گویند،.این.است.
كه.بابا.مست.ها.را.دوست.می.دارد.و.آنها.بابا.را.دوست.دارند،.اینكه.بابا.به.ایشان.كمك.می.نماید.و.ایشان.به.بابا.
كمك.می.كنند..با.این.بیانیه.ی.كوتاه..حدس.ها.و.فرض.ها.را.به.كناری.نهاده.و.می.پردازیم.به.شرح.حال.اهالی.

مهم.و.سرگرم.كننده.اشرام.دیوانه.ها.
محمد.بالفاصله.پس.از.گشایش.اشرام.به.راهوری.آورده.شد..او.یك.مست.واقعی.بود.و.در.فصل.دوم. .

به.عنوان.یكی.از.پنج.مسِت.برگزیده،.شرح.كاملی.در.باره.ی.او.داده.شده.است..
عالوه.بر.محمد.چهار.مست.واقعی.دیگر.در.اشرام.دیوانه.ها.حضور.داشتند:.آرجون،.دگدو.بوا،.لعل.صاحب. .
و.یكی.دیگر.كه.تنها.برای.چند.روز.از.بمبئی.آورده.شده.بود.و.اولین.مستی.بود.كه.توسط.مهربابا.استحمام.
می.شد..ارجون.در.مراحل.بعدی.به.اشرام.مهرآباد.پیوست..او.انگشت.نما.بود.زیرا.موهای.سرش.سیاه،.بلند.و.
پرپشت.بود.و.اجازه.نمی.داد.كه.ناخن.های.بلندش.را.كوتاه.كنند..او.عطش.فراوان.داشت.و.هرروز.دو.سطل.پر.از.

آب.می.نوشید..او.مست.متوسط.بود.
دگدو.بوا.به.راهوری.ملحق.شد.و.اگر.نامش.را.صدا.می.كردید،.شانه.های.خود.را.باال.می.انداخت.و.سینه.ی. .
خود.را.در.آغوش.می.كشید.و.به.نظر.خوشحال.جلوه.می.كرد..در.روزهای.اولیه،.از.یكی.از.درختان.بزرگ.باغ.باال.
می.رفت.و.هر.روز.به.مدت.چهار.تا.پنج.ساعت.بر.روی.یكی.از.شاخه.های.نازك.و.بی.ثبات.در.قسمت.های.باالی.

درخت.می.نشست.و.آن.را.در.دست.می.گرفت.
وقتی.اشرام.به.مهرآباد.نقل.مكان.یافت.او.عادت.داشت.توده.های.خاك.را.از.یك.قسمت.اشرام.به. .
قسمت.دیگر.انتقال.دهد.و.برای.مدتی.فكر.می.كرد.سالن.اشرام.آن.طور.كه.باید.پاكیزه.نیست،.بنابراین.پنج.یا.
شش.مرتبه.در.روز.آنجا.را.با.جارو.تمیز.می.كرد..از.این.رو.كسانی.كه.آنجا.نشسته.بودند.ناراحت.می.شدند..چون.
كه.نمی.خواست.كاری.را.از.سرباز.كند،.وقتی.یكی.از.اهالی.اشرام.بر.روی.زمین.دراز.می.كشید،.او.را.وادار.می.كرد.
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به.كنار.رود..او.یك.مست.متوسط.بود.
اشتیاق.در.آغوش. با. را. پاهای.مهربابا.می.افتاد.و.آن. او..بر.روی. به.راهوری.ملحق.شد.. لعل.صاحب. .
می.گرفت.و.بابا.را.خدا.می.خواند.و.با.پانجوا.كه.به.زودی.درباره.اش.شرح.خواهم.داد،.دوست.صمیمی.بود..او.به.
پانجوا.قول.می.داد.كه.قطار.پر.از.طال.وجواهرها.و.انواع.و.اقسام.گنج.ها.را.برایش.خواهد.آورد.و.او.را.به.همسری.
یك.دختر.راجا.در.خواهد.آورد..همچنین.دست.خود.را.داخل.جیب.خود.می.كرد.و.می.گفت.كه.ده.میلیون.روپیه.
در.آنجا.دارد.و.از.پانجوا.سؤال.می.كرد.كه.آیا.آنها.را.هم.اكنون.در.آورده.به.او.بدهد،.كه.پانجوا.پاسخ.می.داد.»نه،.
هنوز.نه«..لعل.صاحب.مست.خوبی.بود.و.وقتی.اشرام.در.سال1940.تعطیل.شد.او.را.به.ناسیك.فرستادند..او.

امروزه.هنوز.در.ناسیك.به.سر.می.برد.و.مورد.احترام.فراوان.می.باشد.
مستی.كه.برای.چند.روز.از.بمبئی.آورده.شد.عادت.داشت.تمام.بدن.خود.را.با.خاكستر.و.لیمو.ماساژ.دهد. .

و.او.نخستین.مست.واقعی.بود.كه.توسط.بابا.شستشو.داده.می.شد.
پانجوا..مهربان.ترین.و.سرگرم.كننده.ترین.دیوانه.بود..او.معلول.ذهنی.بود،.اما.همدم.خوبی.بود.و.جاِن. .
زندگی.اشرام.به.حساب.می.آمد..او.در.اصل.اهل.راهوری.بود.و.نخستین.كسی.بود.كه.به.اشرام.آورده.شد..با.
كوچكترین.بهانه.می.خندید،.از.صدا.لذت.می.برد.و.به.ندرت.می.شد.كه.او.را.بدون.حلبی.نفت.كه.از.آن.به.عنوان.
طبل.استفاده.می.كرد.و.به.دور.گردن.خود.آویزان.می.نمود،.مشاهده.كرد..او.طبل.را.به.صدا.در.می.آورد.و.با.نوای.
آن.می.رقصید..این.طبل.را.آن.قدر.دوست.داشت.كه.اگر.در.نگهداری.آن.سستی.می.كرد.به.خودش.هشدار.می.داد.

كه.در.این.صورت.آن.را.ضبط.خواهد.نمود.
پانجو.همیشه.حلبی.اش.را.به.همراه.داشت.و.می.رقصید.و.نام.مهربابا.را.فریاد.می.زد..او.پس.از.بسته. .
شدن.اشرام.به.راهوری.فرستاده.شد..او.در.سیل.بزرگی.كه.در.راهوری.آمد.با.مرگ.زودرس.رو.به.رو.شد..در.18.
نوامبر.1946.طوفان.مهیبی.رودخانه.را.به.طغیان.آورد.و.بیش.از.نیمی.از.شهر.راهوری.را.به.طور.كامل.منهدم.
ساخت..پس.از.فورنشستن.سیل،.پانجوا.را.مرده.و.به.حالت.نشسته.در.بازار.یافتند.كه.سوراخ.های.بینی.خود.را.با.
دست.راست.خود.بسته.بود..شاید.با.آبی.كه.در.حال.باال.آمدن.بود.به.بازی.مشغول.بوده.است.و.وقتی.سطح.آب.
به.بینی.او.رسید،.بینی.خود.را.نگه.داشته.بود.تا.آب.وارد.نشود..آن.گونه.كه.پیدا.بود..او.سعی.به.نجات.خود.نكرد.

و.در.حالی.كه.به.قطعه.سنگی.تكیه.داده.بود،.آب.سرانجام.پنج.متر.به.باالتر.از.سرش.رسید.بود.
یكی.از.پیروان.مهربابا.كه.در.راهوری.زندگی.می.كند.و.به.هنگام.سیل.به.همراه.تمامی.اعضای.خانواده. .
خود.مدت.سه.روز.بر.بام.منزل.خویش.سرگردان.گشته.بود،.این.داستان.را.در.مورد.عاقبت.پانجوا.نقل.كرده.است..
او.هچنین.شرح.می.دهد.كه.چند.روز.قبل.از.اینكه.سیل.بیاید،.پانجوا.به.سردرد.مبتال.بود.و.برای.رفع.آن.به.او.
دارو.و.یك.فنجان.چایی.داده.بود..او.از.پانجوا.پرسیده.كه.آیا.دوست.دارد.نزد.بابا.برود.و.پانجوا.پاسخ.داده:»آری،.

من.به.زودی.نزد.بابا.خواهم.رفت.«
عالوه.بر.پانجوا.بسیاری.دیگر.نیز.بودند..غالم.حسین،.وقتی.كه.در.تاریكی.نزد.نگهبان.شب.آمد.و. .
شیطان.را.به.او.نشان.داد.و.گفت.كه.چقدر.بزرگ.شده.است،.نگهبان.را.به.وحشت.انداخت..فقیر.بوا.كه.در.وسط.
فرق.سرش.یك.فرورفتگی.به.اندازه.یك.نعلبكی.وجود.داشت.گاه.و.بی.گاه.سایر.اهالی.اشرام.را.كتك.می.زد..
یكبار.در.حالی.كه.با.لبخند.نزد.آقا.بیدول.می.آمد.با.مشت.بر.بینی.او.كوبید..آنگاه.از.او.سؤال.كرد.كه.چرا.از.بینی.

او.خون.جاری.شده.و.بر.او.تجویز.كرد.قدری.خاك.بر.سر.خود.بریزد.تا.بلكه.خونریزی.متوقف.شود.
كه. كسانی. و. باشد. آن.الزم. كردن. بازگو. كه. نبود. جالب. آن.طور. آنها. رفتار. بودند.. نیز. دیگر. بسیاری. .
می.خواهند.در.مورد.كارهای.عجیب.آنها.بدانند.به.فصل.پیوست.رجوع.كنند،.در.آنجا.مختصری.از.شرح.حال.هر.

یك.از.اهالی.اشرام.آمده.است..
در.پایان.آپریل.1937.به.دالیل.مختلف.مهربابا.تصمیم.گرفتند،.اشرام.را.به.مهرآباد.انتقال.دهند.و.همین. .
كه.همه.چیز.در.مكان.جدید.آماده.شد،.بابا.به.كار.روزانه.خود.با.اهل.اشرام.پرداختند..محمد،.افتخار.اشرام.بود.و.
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بیشتر.فعالیت.های.بابا.بر.او.متمركز.بود..این.كاِر.فشرده.با.تأكیدی.كه.بر.محمد،.می.شد.در.اشرام.ادامه.یافت،.تا.

وقتی.كه.در.ماه.آگوست.بابا.به.فرانسه.عزیمت.نمودند..از.آن.تاریخ.به.بعد.شرح.حال.اشرام.دیوانه.ها.از.محاالت.
است.زیرا.كه.عالقه.ی.انسان.به.شرح.آن.بسته.به.حضور.یا.غیاب.بابا.كم.و.زیاد.می.گردد.

بدین.ترتیب.در.آگوست.1937.مهربابا.هند.را.به.مقصد.فرانسه.ترك.گفتند.و.محمد،.آن.كوِه.نور.و.تاج. .

سر.اشرام.راهوری،.در.ماه.سپتامبر.به.مهربابا.پیوست..از.این.تاریخ.تا.اجرای.نمایِش.»راجا.گوپیچاند«.یعنی.پاییز.
1938.توجه.بابا.به.اشرام.دیوانه.ها.گاه.بود.و.گاه.نبود.

فكر.می.كنم.بهتر.باشد.چهارده.ماِه.از.زندگی.اشرام.را.در.چند.سطر.خالصه.نماییم.و.مشخص.كنیم.كه. .
در.آن.زمان.آیا.بابا.آنجا.بودند.یا.نبودند:

آگوست تا نوامبر 1937:.مهربابا.در.فرانسه.هستند،.محمد.به.فرانسه.برده.شد..اشرام.در.مهرآباد. .
به.سرپرستی.پلیدر.به.كار.خود.ادامه.می.دهد.

نوامبر تا پایان سال 1937:.مهربابا.به.مهرآباد.باز.می.گردند،.چند.هفته.از.كار.فشرده.بابا.در.اشرام. .
دیوانه.ها.

دسامبر 1937:.مهربابا.در.یك.سفر.9.روزه.به.گوجرات.می.روند..اشرام.دیوانه.ها.همانند.گذشته.به. .
كار.خود.ادامه.می.دهد.

ژانویه تا اواسط مارچ 1938:.مهربابا.در.مهرآباد.هستند..ایشان.انرژی.خود.را.بر.اشرام.دیوانه.ها. .
و.البته.بر.محمد.متمركز.می.سازد.

اواسط مارچ تا اوسط ژوئن1938:.مهربابا.در.پنجِگنی.است.و.محمد.در.آنجا.با.ایشان.است.. .
اشرام.در.مهرآباد.ادامه.دارد.

اواسط ژوئن 1938 تا 25 سپتامبر 1938:.مهربابا.در.احمدنگر.و.در.مهرآباد.هستند..میزان. .
توجه.ایشان.به.اهالی.اشرام.به.اوج.می.رسد..نمایشنامه.ی.»راجا.گوپیچاند«.در.25.سپتامبر.1938.اجر.می.گردد.
نباید.فرض.كرد.در.این.مراحل.كه.مهربابا.حضور.نداشته.اند.به.اشرام.دیوانه.ها.بی.توجهی.می.شده،.چرا. .
كه.كارهای.روزمره.با.توجهی.خاص،.مطابق.با.دستوارهای.بابا.انجام.می.گرفت..در.واقع.می.توان.گفت.طی.این.
ماه.های.طول.و.دراز،.چیز.جدیدی.روی.نداد،.اما.خدمت.های.صادقانه.و.بدون.خودخواهی.توسط.آنها.كه.در.اشرام.

كار.می.كردند،.ادامه.داشت.
تغییر.و.تحول،.زمانی.رخ.داد.كه.بابا.اجرای.نمایِش.»راجا.گوپیچاند«..را.پس.از.بازگشت.از.پنچِگنی.در. .
ماه.ژوئن.طراحی.نمودند..طی.این.چند.ماه.افزایشی.در.فعالیت.ها.به.چشم.می.خورد.و.تماس.های.نزدیك.و.پر.
از.صفای.بابا.تا.آن.روِز.سرنوشت.ساز.یعنی.25.سپتامبر.1938.كه.مصادف.بود.با.اجرای.نمایشنامه.از.نو.برقرار.

گردید.
این.نمایشنامه.حماسه.ی.قدیمی.راجا.گوپیچاند.بود.و.نقش.های.عمده.توسط.دیوانه.ها.ایفا.می.شد..آنكه. .
در.ذهن.های.بی.نظم.این.مردها،.نقش.و.حركتشان.و.جایشان.را.در.صحنه.و.سایر.چیزها.را.به.آنها.آموخت،.پلیدر.
بود..او.با.صبر.فراوان،.هر.یك.از.هنرپیشه.ها.را.به.ایفای.نقش.خود.تشویق.و.ترغیب.می.نمود..جامه.های.ویژه.و.
صحنه.سازی.توسط.یكی.از.گروه.های.تأثر.فراهم.آمد..اجرای.نهایی.توسط.تماشاگران.بسیار.مشاهده.گردید،.زیرا.
بابا.پیروان.بسیاری.را.از.احمدنگر،.ناسیك،.پونا.و.حتی.از.بمبئی.دعوت.نموده.بودند.تا.در.این.موقعیت.شركت.

كنند..هر.چند.با.مقیاس.های.حرفه.ای.نمی.توان.مقایسه.نمود.اما.این.اجرا.بدون.شك.یك.موفقیت.بود.
اجرای.این.نمایشنامه.در.ظاهر.پایان.كار.مهربابا.با.این.دیوانه.ها.را.مشخص.می.كرد،.زیرا.از.آن.پس. .
بابا.به.تدریج.توجه.خاص.خود.را.از.آنها.دور.می.ساخت.و.از.شیب.های.آرام.نزول.می.نمودند.كه.از.آنجا.قله.های.
كارهای.جدیدی.كه.در.پیش.بود.را.می.شد.مشاهده.كرد..اما.در.این.فصل.ما.با.آنچه.در.آینده.می.خواهد.رخ.دهد.
كاری.نداریم،.بلكه.می.خواهیم.شیب.نزولی.اشرام.را.تا.زمان.پایان.یافتن.آن.یعنی.پاییز.1940.پیگیری.كنیم.
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در.ابتدا.باید.گفت.چند.روز.پس.از.اجرای.نمایشنامه.ی.»راجا.گوپیچاند«.حدود.نیمی.از.اهالی.اشرام.به. .

منازل.خود.فرستاده.شدند،.به.طوری.كه.تنها.بیست.تن.از.آنها.باقی.ماندند..در.دسامبر.1938.بابا.مهرآباد.را.ترك.

گفتند.و.به.مسافرت.پرداختند..ایشان.در.این.سفر.در.قسمت.های.مختلف.هند،.با.مست.های.واقعی.به.تماس.

پرداختند..از.اهل.اشرام.تنها.محمد.با.او.می.رفت..در.عین.حال.اشرام.مهرآباد.در.جای.خود.باقی.ماند.و.در.غیاب.

مهربابا.بیشتر.توسط.آقا.بیدول.اداره.می.شد..بابا.تا.ماه.می.به.مهرآباد.بازنگشتند..وقتی.هم.بازگشتند.بیش.از.یك.

ماه.توقف.نداشتند.كه.در.آن.مدت،.توجه.مختصری.به.اشرام.دیوانه.ها.معطوف.شد..آمدن.های.او.به.مانند.تابش.

آفتاب.بهاری.بود.كه.از.پی.زمستان.خویش.می.آمد..در.این.هفته.ها.سیل.تلگراف.ها.جاری.بود.و.اعضای.گروِه.
مندلی.ها.همه.روزه.به.كلبه.ی.بابا.داخل.و.خارج.می.شدند..چهره.ایشان.از.بروز.فعالیت.های.تازه.پیغام.می.داد.

مختصر.آنكه.در.پایان.ماه.جوالی،.بابا.به.بنگلور.تغییر.مكان.دادند.و.اشرام.دیوانه.ها.كه.در.آن.وقت.از. .

بیست.نفر.تشكیل.می.شد،.در.ماه.سپتامبر.به.آنجا.انتقال.داده.شد..آنها.در.مكان.هایی.كه.پشت.منزل.مندلی.ها.

واقع.بود.جای.داده.شدند..اگرچه.آنها.از.آزادی.در.محوطه.ی.باغ.برخوردار.بودند،.اما.راضی.بودند.كه.بیشتر.روز.

را.در.اماكن.خود.و.یا.بر.روی.علف.های.بی.جانی.كه.بیرون.از.منزل.ایشان.بود.بنشینند..در.ابتدا.بابا.یكبار.در.روز.

می.آمدند،.یكی.دو.تن.از.آنها.را.حمام.می.كردند.و.با.در.آغوش.گرفتن.عاشقانه.و.از.روی.صفا،.نرمه.ی.گوش..آنها.
را.می.كشیدند.و.از.شراب.عشق.الهی.سیرابشان.می.كردند.

یكی.دو.روز.پس.از.انتقاِل.اشرام،.پیرزن.بیوه.ای.كه.در.همسایگی.آنجا.زندگی.می.كرد.و.تحت.تأثیر. .

شایعه.های.نادرست.مبنی.بر.اینكه.اهل.اشرام.دیوانه.های.خطرناكی.هستند،.قرار.گرفته.بود،.در.یادداشتی.كه.

ارسال.داشته.بود.اظهار.می.كرد.كه.از.نزدیكی.این.مردمان.خطرناك.در.وحشت.است.و.جان.خود.و.خدمه.اش.را.

در.معرض.خطر.می.بیند..در.پاسخ،.نورینا.به.آنجا.رفت.و.او.را.شخصی.مهربان.یافت.و.در.ظاهر.موفق.شد.كه.

ترس.و.وحشت.او.را.از.میان.بردارد..اما.با.این.حال.پس.از.چند.روز.یكی.را.دیدند.كه.به.چسباندن.قطعه.های.
شیشه.روی.دیواری.كه.منزل.این.زن.را.از.باغ.اشرام.جدا.می.ساخت.مشغول.می.باشد.

چیزی.از.ورود.مهربابا.به.بنگلور.نگذشته.بود.كه.ایشان.در.گوشه.ای.از.باغ،.اشرام.ویژه.ای.برای.مست.ها. .

افتتاح.نمودند..این.اشرام.در.فصل.چهارم.شرح.داده.شده.است،.اما.با.اشرام.دیوانه.ها.رابطه.دارد،.زیرا.كه.خواه.

ناخواه.توجه.بابا.بیشتر.و.بیشتر.بر.معدود.مست.های.بزرگی.كه.در.اشرام.كوچك.تر.بودند.متمركز.می.شد.و.اشرام.

دیوانه.ها.هر.چند.كه.نادیده.گرفته.نمی.شد.در.درجه.ی.دوم.اهمیت.قرار.می.گرفت..در.ماه.های.بعد.در.بنگلور،.

با.مست.ها.به.اوج.خود.رسید،.گاهی.می.شد.كه.روزهای.پی.در.پی.به.اشرام.دیوانه.ها. زمانی.كه.كار.مهربابا.

سركشی.نمی.نمود،.اما.آقا.بیدول،.محمد.و.پنج.دیوانه.دیگر.را.هر.روز.صبح.به.اشرام.مست.ها.می.آورد.كه.در.آنجا.
بابا.خودشان..آنها.را.استحمام.می.نمودند.

محمد.در.بنگلور.نزد.مندلی.ها.و.در.مكان.ایشان.زندگی.می.كرد.و.به.هیچ.یك.از.اشرام.ها.تعلق.نداشت،. .

او.بیشتِر.روز.را.در.سالن.اصلی.می.گذراند..او.در.آنجا.صاحب.شخصیت.بود.چرا.كه.در.پایان.1939.او.تا.حدودی.
با.آنها.همكاری.می.كرد.و.هیچ.كس.حضورش.را.مزاحم.نمی.دید.

در.آغاز.آپریل1940.مهربابا.بنگلور.را.ترك.نموده.و.با.ماشین.به.مهرآباد.بازگشتند..ایشان.مسیر.جالب. .

و.با.منظره.ای.را.انتخاب.نمودند.و.مسیر.ناهمواری.كه.بین.خط.ساحلی.گاتس.غربی.و.كنكان.قرار.دارد.را.طی.
نمودند.

ساكنین.اشرام.مست.ها.و.اشرام.دیوانه.ها.و.بیشتر.مندلی.ها.با.قطار.مستقیم.به.مهرآباد.آمدند..در.آن.روزها. .

شركت.قطارهای.مسافربری.در.هند.بگونه.ای.بود.كه.یك.عده.می.توانستند.یك.كوپه.را.در.بست.كرایه.كرده.و.

خود.كفا.باشند..چانجی.كه.با.مشكل.های.مسافرت.آشنا.بود.یكی.از.این.كوپه.های.بزرگ.را.برای.بازگشِت.گروه.

به.احمدنگر.كرایه.نمود..این.مسافرت.به.خودی.خود.ماجرایی.بی.نظیر.بود،.چرا.كه.چنین.گروه.عجیب.و.غریبی.
كه.در.این.كوپه.بودند،.هرگز.در.كوپه.های.دیگر.و.یا.در.هیچ.قطار.دیگری.دیده.نشده.است.
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مندلی.ها.و.بیست.نفر.دیوانه.و.پنج.تن.مست.و.یك.َگَوزن،.یك.طاووس،.یك.گوسفند،.یك.خرگوش. .

سفید.رنگ،.تعدادی.مرغابی،.پنج.سگ،.سه.میمون.و.دو.پرنده.ی.خانگی،.همه.و.همه.در.یك.كوپه.جای.گرفته.

بودند..به.عالوه.تعدادی.چمدان،.جعبه،.میز.و.صندلی.و.وسایل.دیگر.نیز.در.كوپه.قرار.داده.شده.بود..تنها.دوستانی.

كه.غایب.بودند.ناتی.و.گاتی،.دو.رأس.خوك.بودند.كه.پیش.از.اینكه.همگی.بنگلور.را.ترك.كنند.به.مهرآباد.آورده.

شده.بودند..آنها.را.به.یك.كشاورز.به.شرط.اینكه.نه.آنها.را.بكشد.و.نه.به.كسی.دهد.كه.امكان.كشتنش.باشد،.

بخشیده.بودند..به.محض.حركت.قطار،.شریعت.خان.)یكی.از.مست.ها(.زنگوله.هایی.را.به.مچ.پای.خود.آویزان.

نمود.و.با.ضربی.كه.پانجوا.با.قوطی.حلبی.نفت.می.نواخت،.شروع.به.رقصیدن.نمود..پانجوا.در.حال.طبل.زدن،.

رقص.نیز.می.كرد..او.ایرج.و.آقا.بیدول.را.نیز.به.رقصیدن.وا.داشت..یكی.دو.مرتبه،.افراد.متفرقه.می.خواستند.وارد.
كوپه.شوند،.اما.با.دیدن.منظره.ای.كه.از.پنجره.پیدا.بود.تغییر.عقیده.دادند.

در.مهرآباد.بار.دیگر.اشرام.دیوانه.ها.مانند.همیشه.به.كار.خود.ادامه.می.داد،.اما.از.تماس.شخصی.مهربابا. .

محروم.بود..به.محض.ورود.به.مهرآباد.در.ماه.مِی1940،.بابا.بر.روی.تپه.خلوت.گزیدند.و.اگرچه.با.مست.هایی.كه.

به.او.نزدیك.بودند،.تماس.روزمره.داشتند،.اشرام.دیوانه.ها.را.بدون.ارایه.كمك.بیرونی،.به.حال.خود.رها.نمودند..

در.این.ماه.ها،.اشرام.دیوانه.ها.در.جایی.بود.كه.به.»مكان.خانوادگی«.معروف.است،.چند.عدد.كلبه.در.حومه.ی.
روستای.ارنگئون.كه.از.مكان.مندلی.ها.پنج.دقیقه.فاصله.ی.زمانی.داشت..

در.پایان.ماه.آگوست.پس.از.اینكه.كریم.بابا.).آن.مست.جاللی.و.پر.عظمت.آسمان.ششم(.به.كلكته. .

فرستاده.شد،.بقیه.اهالی.اشرام.دیوانه.ها.دوباره..در.تماس.نزدیك.با.مهربابا.قرار.گرفتند.و.در.اشرام.مست.ها.در.

باالی.تپه.مسكن.داده.شدند..برای.چند.هفته.اهالی.خوشبخت.این.اشرام.از.حضور.روزانه.ی.بابا.لذت.می.بردند،.

اما.در.ماه.سپتامبر،.سرانجام.اشرام.دیوانه.ها.برای.همیشه.تعطیل.شد..بی.آنكه.هشداری.از.قبل.داده.شده.باشد.
چند.تن.از.مردان.بابا.فرا.خوانده.شدند.و.در.طبق.فرمان.بابا،.اهالی.اشرام.را.به.شهر.و.روستای.خود.بدرقه.نمودند.
فعال.ترین. كه. كسانی. و. نگذاشت. بجای. مندلی.ها. دل. در. عمیقی. تأثیر. دیوانه.ها،. اشرام. نهایی. پایان. .
نقش.ها.را.در.اداره.اشرام.دیوانه.ها.داشتند.در.خاطرات.خود.به.سختی.می.توانستند،.تاریخ.تقریبی.تعطیل.شدن.
نهایی.آن.را.بیاد.آورند..تردیدی.نیست.كه.تابش.درخشان.كار.آینده.ی.بابا.با.مست.ها.بر.تماس.او.با.دیوانه.ها.
سایه.انداخته.و.از.نور.آن.كاسته.است..اما.هر.كار.بزرگ،.آغاز.كوچكی.دارد.و.فكر.می.كنم،.اشرام.دیوانه.ها.در.

راهوری.و.مهرآباد.دقیقًا.همین.رابطه.را.با.فعالیت.های.بعدی.بابا.داشته.باشد.
در.این.شرح.حال.اشرام.دیوانه.ها.دانسته.به.پرسشی.كه.در.ذهن.بیشتر.خوانندگان.پیدا.می.شود،.پاسخ. .
نگفته.ام..البته.پرسش.این.است.كه.آیا.در.اثر.تماس.با.مهربابا،.این.مردم.دیوانه.بهبودی.یافتند.و.به.حال.عادی.

بازگشتند.و.در.غیر.این.صورت.سود.و.فایده.ی.این.اشرام.چه.بوده.است؟
فكر.می.كنم.این.سؤال.بجاست.و.پاسخ.آن.به.طور.كامل.قانع.كننده.نخواهد.بود..اول.اینكه.معتقد.نیستم. .
كه.علت.اصلِی.كار.مهربابا.با.این.مردها،.شفا.بخشیدن.یا.بهبودِی.بیماری.های.روانی.و.ذهنی.آنها.بوده.باشد.و.
گرایش.فكری.من.در.این.است.كه.در.چند.موردی.كه.بهبودی.حاصل.شدِه،.تنها..مسیر.طبیعی.خود.را.طی.كرده.
است..بهبود.آنها.را.البته.می.توان.نتیجه.ی.نیروی.عشق.مهربابا،.برای.فرد.فرد.آنها.دانست..عشق.اعجاز.می.كند.
و.بابا.به.ایشان.بیش.از.اینكه.هر.انسان.دیگری.بتواند،.عشق.داد..عشقی.به.دور.از.منافع.شخصی..عقیقده.ی.
شخصی.بنده،.كم.و.بیش.با.حدس.های.بیشتر.پیروان.بابا.مطابقت.می.كند.و.تصور.ذهنی.من.كه.در.نهایت،.الهام.
می.باشد،.این.است.كه.بابا.از.این.دیوانه.ها.به.عنوان.شركت.كنندگانی.ناآگاه.در.پیدایش.حقیقت.های.معنوی.
استفاده.می.نمود،.حقیقت.هایی.كه.ارزش.نهایی.آنها.از.نفع.زودگذری.كه.از.اقامت.موقت.با.ایشان.حاصل.می.آید،.
بسیار.بسیار.بیشتر.خواهد.بود..این.برداشت.در.تحلیل.نهایی،.بر.قوه.ی.الهام.و.ایمان.متكی.است،.زیرا.همان.طور.
كه.بارها.روشن.نموده.ام،.مهربابا.هدف.اصلی.فعالیت.های.خود.را.توضیح.نمی.دهند.و.حدس.های.انسان.مرجعیت.
كالم.خود.او.را.ندارد..بدین.علت.و.به.لحاظ.اینكه.قضاوت.نهایی.با.بابا.می.باشد،.تا.زمانی.كه.بابا.خود.مطلب.را.
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توضیح.دهند،.بهتر.این.است.كه.به.حدس.های.بیشتر.دست.نزنیم.
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فصل چهارم

هفت اشراِم مست ها 

توضیح:
زود. خیلی. او،. مست. اشرام.های. ویژه. به. و. مست.ها. با. مهربابا. كار. كامل. شرح. جمع.آوری. جریان. در. .
از. بابا. از.این.است،.ممكن.نیست.. از.آنچه.به.غیر. نامیده.می.شود،. دریافتیم.كه.تفكیك.آنچه.اشرام.مست.ها.
شهرهای.بزرگ.و.كوچِك.بسیاری.در.هندوستان.دیدن.نموده.اند.كه.از.آنجا.یك.یا.چند.نفر.مست،.نزد.او.آورده.
شده..روزها.و.هفته.ها.و.شاید.یك.سالی.را.در.تماس.نزدیك.با.او.زیست.نموده.اند.و.شاید.درست.نباشد.كه.به.

دلخواه.خود.تمایز.قایل.شده.و.بگوییم.در.این.مكان.یا.در.آن.مكان،.او.اشرام.داشته.است.
اما.با.این.وجود.در.این.فصل،.هفت.مركز.را.به.دلخواه.اشرام.نامیده.ایم..به.نظر.می.آمد،.حجم.كار.با. .
مست.ها.و.تعداد.مست.هایی.كه.در.این.هفت.مركز.در.تماس.نزدیك.مهربابا.قرار.گرفته.اند،.ایجاب.می.كند.این.
مكان.ها.را.اشرام.به.نامیم.در.حالی.كه.كاندیدهای.دیگر.نظیر.بوپال،.جیپور،.لوناوال.و.بسیاری.دیگر.برگزیده.
نشدند..اما.این.تقسیم.بندی،.ساختگی.است.و.خود.بابا.هرگز.این.چنین.تفكیك.ننموده.اند..البته.محتوای.این.
فصل.را.بابا.خود.مستقیم.مورد.بررسی.قرار.دادند..در.صفحه.های.بعد.بر.بعضی.از.اشرام.ها.تأكید.شده.و.بعضی.
دیگر.به.اختصار.تشریح.گردیده.و.همچنین.اشرام.های.اولیه.ای.هستند.كه.بیشتر.از.شرح.مفصل.محروم.مانده.اند.

و.علت.آن.هم،.فراموشی.جزییات.روزمره.ی.آنها.بوده.است.
متأسفانه.چیزهایی.كه.بیش.از.همه.چیز.مهم.هستند،.نظیر.حقیقت.معنوی.كه.در.پشت.پرده.ی.این. .
مركزهای.روح.های.مست.وجود.دارد،.منظور.واقعی.مهربابا.از.انجام.این.كارها.بوده.است..بازی.نامریی.مابین.
بابا.)مرشِد.كامل(.و.توانایی.های.معنوی.و.پایین.تر.مست.ها،.همه.اینها.را.می.توان.احساس.كرد،.اما.به.زبان.نتوان.

آورد..از.این.رو.شرح.و.توضیح.آن.را.نمی.توان.در.ورق.های.این.كتاب.یافت.
اما.این.اسرار.به.مهربابا.و.به.مست.ها.مربوط.می.شود..من.فكر.نمی.كنم.اگر.بابا.توضیح.عقالنی.بدهند،. .
بتوانیم.چیزی.از.این.اسرار.استنباط.كنیم،.زیرا.این.اسرار.را.از.راه.هایی.باید.تجربه.كرد.كه.بسی.باالتر.از.عقل.
است.و.این.آغازی.برای.درك.واقعی.خواهد.بود..بنابراین.بهتر.است.به.جای.این.كه.جوهر.عقالنی.و.روحانی.
خود.را.در.خودنمایی.های.بیهوده.و.بی.فایده.بر.باد.دهیم،.برگ.سبزی.از.دفتر.روح.مست.الهی.به.دست.آوریم.
و.از.تحصیل.عشق.الهی.به.شوق.و.شعف.آییم.و.یا.اینكه.به.مانند.یك.روِح.مجذوب،.مستقیم.و.به.سرعت.در.

پهنای.آسمان.های.ناسنجیدنی.به.سوی.وطن.خود.پرواز.كنیم..
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شرح.حال.زیر.در.مورد.اشرام.مست.ها.در.اجمر.از.دو.جهت.دشوار.است،.نخست.اینكه.در.آن.زمان،. .

من.در.هند.نبودم.و.دوم.اینكه.كسانی.كه.جریان.های.اشرام.را.برای.من.نقل.كرده.اند،.تنها.وقایع.برجسته.را.در.

خاطر.داشته.اند..البته.آنجا.اشرامی.ساده.و.بی.دوام.بود،.اما.در.عین.حال.در.تاریخ.كار.مهربابا.با.مست.ها.از.اهمیت.

بی.نظیری.برخوردار.است..با.به.كار.افتادن.این.اشرام.در.اجمر،.بابا.از.دنده.ی.یك.)كار.با.دیوانه.ها(.به.باالتر.)كار.

با.روح.های.مست(.تغییر.دنده.دادند..ایشان.در.این.مركز.)با.وجودی.كه.موقتی.بود(.چند.تن.از.این.روح.ها.را.برای.

اولین.مرتبه.به.زیر.سقف.خود.می.آورد..البته.در.اشرام.راهوری.نیز.چند.تن.مست.وجود.داشت،.اما.راهوری.اساسًا.
.مركزی.بود.برای.مردمان.دیوانه.و.اجمر.نخستین.اشرامی.بود.كه.كار.آن.به.طبقه.ی.مست.ها.منحصر.می.شد.

در.دسامبر.1938.مهربابا.با.گروهی.از.پیروان.خود.با.ماشین.به.مسافرت.پرداختند..آنها.ابتدا.به.حیدرآباد.و. .

از.آنجا.به.شمال.شرقی،.شهر.جبلپور.رفتند..پس.از.چند.هفته.اقامت.در.جبلپور،.به.بنارس.و.از.آنجا.در.جاده.های.

مسطح.و.مستقیم.فالت.گنجتیك.به.سرعت.به.موترا،.آگرا.و.دهلی.رفتند..از.دهلی.به.سمت.غرب.در.مسیر.

اراوالی.قرار.دارد.كه. تپه.های. به.اجمر.رسیدند..اجمر.در. اول.فوریه. سنگالخ.های.راجپوتانا.حركت.نمود.و.در.

شهری.خشك.و.خاكی.است.و.اگرچه.اهمیت.تجاری.ندارد،.اما.به.خاطر.مقبره.ی.خواجه.معین.الدین.چیستی.

)صاحب.وقت.زمان.خود(.در.هندوستان.شهرت.دارد..می.گویند.در.اثر.نفوِذ.معنوی.این.مرد.نه.با.زور.شمشیر.در.
هندوستان،.اكثر.مردم.به.دین.اسالم.گرویده.اند.و.بدین.علت.است.كه.اجمر،.مركز.روحانی.و.زیارتگاه.می.باشد.
یك.منزل.كوچك.كه.رنگ.دیوارهای.آن.سفید.و.سقف.آن.صاف.بود.و.به.یك.بانكدار.تعلق.داشت،. .
برای.اقامت.مهربابا.اجاره.شد..خواننده.غربی.باید.بداند.كه.تعداد.بانك.های.خصوصی.در.هند.بسیارند.و.یك.
بانكدار،.تاجر.متوسطی.بیش.نیست..منزل.این.بانكدار.در.اجمر.قصر.نبود،.بلكه.مكانی.بود.پاكیزه.و.خنك.و.شاید.

برای.گروه.بابا.تا.حدی.كوچك.
به.محض.اینكه.همه.جا.به.جا.شدند،.نزدیكان.مهربابا.به.كوچه.و.بازار.شهر.فرستاده.شدند.تا.مست.ها. .
را.پیدا.كرده.نزد.بابا.بیاورند..بزرگترین.گنج،.چاچا.مجذوب.آسمان.هفتم.بود.كه.كسی.را.با.او.نمی.توان.مقایسه.
كرد،.اما.به.لحاظ.اینكه.شرح.این.نخستین.تماس.كه.در.اجمر.به.عمل.آمد.در.فصل.دیگری.آمده،.لزومی.به.

تكرار.آن.دیده.نمی.شود.
از.مست.ها.بسیاری.كه.در.اجمر.به.حضور.مهربابا.آورده.شدند.دو.نفر.از.آنها.خیلی.خوب.بودند:.الخان. .
شاه.و.قبرستان.واال..الخان.شاه.مست.شبه-.مجذوِب.آسمان.ششم.بود..خصوصیت.های.او.بیشتر.جمالی.بودند.
و.كمی.نیز.از.آثار.جاللی.در.او.دیده.می.شد..بابا.به.اختصار.در.مورد.او.چنین.فرموده.اند.كه.او.هفتاد.و.پنج.در.صد.
جمالی.و.بیست.و.پنج.در.صد.جاللی.می.باشد..سال.ها.پیش.در.سال.1922.بابا.در.سفر.به.اجمر.در.بازار.شهر.به.
یك.مست.بلند.قد.اشاره.نمودند.و.اَدی.گمان.دارد.كه.او.شاید..الخان.شاه.بوده.است..سال.1939.در.نزدیكی.
مزار.خواجه.صاحب،.بابا.او.را.به.پیروان.زن.خود.نشان.دادند..او.لباس.های.پاره.بر.تن.داشت،.اما.كسانی.كه.او.را.
برای.اولین.بار.می.دیدند.از.چهره.ی.نورانی.اش.در.شگفت.بودند..او.بی.آنكه.چشم.های.خود.را.بر.هم.زند.به.بابا.
خیره.شده.بود..اندكی.پس.از.این.تماس،.كاكا،.الخان.شاه.را.به.منزل.بابا.آورد..او.الغر.اندام.بود.و.قدی.بلند.
داشت..صورت.او.گندمگون.و.چشم.های.او.بهت.زده.بودند..او.آواز.خواندن.را.دوست.داشت.و.صدای.خوبی.نیز.

داشت.و.با.چنان.احساسی.می.خواند.كه.شنوندگان.صدایش،.سخت.تحت.تأثیر.قرار.می.گرفتند.
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به.محض.ورود،.مهربابا.صورت.او.را.اصالح.نمودند،.به.او.غذا.دادند.و.شب.اول.در.اتاقی.خوابید.كه.بابا. .

آنجا.بودند..كاكا.نیز.در.آن.اتاق.بود.و.بابا.به.او.دستور.دادند.كه.چشم.های.خود.را.باز.نگهدارد.كه.در.غیر.این.

صورت.الخان.شاه.یا.قبرستان.واال.)او.نیز.آنجا.بود(.ممكن.است.از.تاریكی.شب.استفاده.كرده.و.فرار.را.بر.قرار.

ترجیح.دهند..كاكا.كه.مثل.پادشاه.عربستان.می.خوابد.و.با.كوچكترین.صدا.از.خواب.بیدار.نمی.شود،.با.صدای.

شخصی.كه.داشت.قفل.در.را.باز.می.كرد،.بیدار.شد..چراغ.قوه.خود.را.برداشت.و.نور.آن.را.بر.در.ورودی.افكند.و.
با.تعجب.الخان.شاه.را.حین.ارتكاب.جرم.یافت.كه.داشت.از.اتاق.خارج.می.شد.

كاكا.او.را.بیرون.برد..شبی.سرد.و.پرستاره.بود..از.او.پرسید،.كجا.می.رود.و.الخان.شاه.پاسخ.داد.قضای. .

حاجت.دارد..وقتی.كاری.را.كه.می.بایست.انجام.می.داد،.به.انجام.رسانید،.با.اكراه.به.منزل.بازگشت.و.به.كاكا.

گفت.»كاكا،..شما.خیلی.دقیق.هستید«..بدین.ترتیب.این.طور.به.نظر.می.رسد.كه.الخان.شاه.شاید..قصد.فرار.

داشته.است..این.طرز.رفتار.كه.نیمی.از.وجود.مست.به.بابا.گرایش.دارد.و.نیمی.دیگر.می.خواهد.حتی.با.پای.برهنه.

هم.كه.شده.فرار.نماید،.بارها.دیده.شده.و.پرواضح.است.كه.در.رابطه.بین.مرشد.و.روح.مست،.چنین.واكنشی.
امری.عادی.و.معمولی.است.

در.روزهای.بعد،.الخان.شاه.از.توجه.مداوم.مهربابا.بهره.مند.بود.و.یكبار.وقتی.كه.بابا.پاهای.او.را.مالش. .

می.دادند.به.بابا.گفت:.»استاد،.این.كار.را.نكنید.«.یكبار.شخصی.از.او.پرسید.كه.نزد.چه.كسی.آمده.و.او.با.كالم.
ساده.گفت:»من.نزد.استاد.آمده.ام«..

او.حدود.یك.هفته.نزد.مهربابا.بود.و.پس.از.اینكه.به.او.یك.پتو.و.یك.عدد.شال.پشمِی.آبی.رنگ.داده. .

شد،.روانه.اش.نمودند..مطابق.با.دستورهای.بابا،.ترتیبی.داده.شد.كه.فردی.از.اهالی.آنجا،.همه.روزه.به.الخان.شاه.

غذا.بدهد..در.ماه.ژوئن.همان.سال،..در.پایان.مسافرتی.كه.با.ماشین.انجام.شد،.پس.از.بازگشت.بابا.به.مهرآباد،.

الخان.شاه.را.به.آنجا.آوردند.و.او.نزدیك.به.پانزده.روز.در.آنجا.اقامت.داشت..تصویر.چهره.ی.او.و.عكسی.كه.در.

آن.بابا.او.را.استحمام.می.كنند.در.این.زمان.برداشته.شده.است..پس.از.این.تماس،.الخان.شاه.به.اجمر.فرستاده.
شد.و.از.آن.پس.او.ناپدید.شد،.یا.فوت.نموده.و.یا.اینكه.اجمر.را.ترك.گفته.است.

قبرستان.واال،.قد.كوتاهی.داشت..سن.او.حدود.پنجاه.سال.بود.و.در.یك.قبر.می.زیست..ارتفاع.این.قبر. .

یك.متر.بود.و.یك.درب.كوچك.در.یك.طرف.آن.وجود.داشت..قبرستان.واال.تا.كمر.برهنه.بود.و.دور.خود.یك.

لنگ.پاره.ی.كثیف.می.بست..او.از.آب.جوی.می.نوشید.و.از.این.نوشابه.ی.كشنده.تغذیه.می.كرد..او.یك.حلبی.

كهنه.با.خود.حمل.می.كرد.و.از.رهگذران.در.خواست.پول.می.كرد..اما.اگر.بی.آنكه.او.درخواست.كرده.باشد.به.او.

پول.می.دادند،.آن.را.نمی.پذیرفت..او.از.مغازه.دارها.و.خانه.دارها.شیرینی.و.چیزهای.خوردنی.درخواست.می.نمود.

و.به.علت.احترامی.كه.برای.او.قایل.بودند.هر.چه.می.خواست.تقریبًا.همیشه.به.او.می.دادند..او.خنده.رو.بود.و.از.

بزرگترین.موهبت.برخوردار.بود،.یعنی.همیشه.خوشحال.به.نظر.می.آمد.و.می.توانست.دیگران.را.نیز.خوشحال.

نماید..به.خاطر.قد.كوتاه.و.روی.خندانی.كه.داشت،.بابا.او.را.سقراط.لقب.نهادند.و.فرمودند.او.مست.بسیار.خوبی.
است.و.در.آسمان.پنجم.می.باشد.

اولین.فردی.كه.با.او.تماسم.گرفت،.كاكا.بود..او.از.در.كوچك.وارد.قبر.تاریك.شد.و.در.آنجا.چمباتمه. .

زده.و.به.آرامی.با.سقراط.به.صحبت.پرداخت.و.سعی.نمود.كه.او.را.تشویق.كند.تا.نزد.مهربابا.بیاید..كاكا.كه.در.

مبارزه.با.قوای.دفاعی.مست.ها.مهارت.دارد.با.مقاومت.سقراط.رو.به.رو.بود..او.به.كاكا.یك.سكه.پول.)چیزی.

به.ارزش.یك.شاهی(.داد.و.آن.گاه.از.قبر.بیرون.آمد.و.در.كوچه.ی.خاكی.شهر.به.راه.افتاد..سرانجام.او.را.سوار.
درشكه.كردند.و.به.همراه.الخان.شاه.به.منزل.بابا.آوردند.

اقامت.موقت.در.اجمر.خاطره.انگیز.است،.بیش.از.همه.به.این.علت.كه.مهربابا.در.آنجا.با.مست.ها.كار. .

نموده.اند..اما.راننده.ی.درشكه،.شخصی.به.نام.فاتح.خان.بود.كه.در.این.كار.كمك.می.كرد.و.باعث.سرگرمی.و.

تفریح.بود..فاتح.خان.یك.هندوزاده.بود.كه.در.خردسالی،.والدین.او.فوت.كردند.و.سرپرستی.او.را.یك.مسلمان.

به.عهده.گرفته.بود،.دین.او.را.به.اسالم.تغییر.داده.و.او.را.در.منزل.خود.بزرگ.كرده.بود..وقتی.به.سن.بلوغ.

می.رسد.به.او.یك.درشكه.دادند.و.او.با.راندن.آن.در.اجمر.امرار.معاش.می.نمود..او.با.گذشت.زمان.قوانین.مذهب.
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خود.را.زیر.پا.گذارده.و.عطش.فوق.العاده.ای.به.نوعی.مشروِب.الكلی.پیدا.كرد.و.به.یك.الكلی.درجه.یك.معروف.

گردید..با.این.وجود،.او.به.اولیا.احترام.می.گذاشت.و.به.نظر.می.آمد،.سه.چیز.را.دوست.دارد:.مشروب،.درشكه.و.
اسب.خود..مست.ها.و.اولیای.شهر.عزیز.و.خاك.آلود.خود.یعنی.اجمر.را.نیز.دوست.داشت.

فاتح.خان.در.یافتن.مست.ها.بسیار.چیره.دست.بود.و.وقتی.كه.مهربابا.هر.شب.برای.تماس.به.آلونك. .

چاچا.در.نزدیك.مزار.خواجه.صاحب.می.رفتند،.فاتح.خان.دو.یا.سه.مرتبه.درشكه.خود.را.به.هنگام.صبح.برای.

رفت.و.آمد.بابا.می.آورد..او.احترام.بسیاری.برای.بابا.قایل.بود..داستان.فوت.او.را.در.اجمر.بعدها.آقا.بیدول.شنیدند..

این.طور.به.نظر.می.آید.كه.فاتح.خان.حدود.دو.سال.پیش.).در.1945(.به.شدت.بیمار.می.شود.و.به.وقت.مردن.

عكس.بابا.را.كه.همیشه.نزدیك.خود.نگه.می.داشته،.تقاضا.می.كند..او.به.برادر.خود.می.گوید.كه.هر.وقت.بابا.به.
اجمر.می.آیند.به.زیارت.او.برود.و.آن.گاه.در.حالی.كه.عاشقانه.به.عكس.بابا.خیره.شده.بود،.دارفانی.را.واع.می.گوید.
در.درشكه.ی.فاتح.خان.بود.كه.الخان.شاه.و.قبرستان.واال.نخستین.بار.به.منزل.بابا.آورده.شدند..انسان. .
در.شكه.ای.را.تجسم.می.كند.كه.در.آن.یك.مست.الكلی،.یك.مرید.مهربابا،.یك.مست.آسمان.پنجم.و.یك.

مست.آسمان.ششم.نشسته.اند.و.در.جاده.ای.خاكی.به.سوی.منزل.بابا.در.حركتند.
قبرستان.واال.حدود.یك.هفته.نزد.مهربابا.بود.و.در.این.روزها،.بابا.بیشتر.انرژی.خود.را.بر.او.و.الخان. .

شاه.كه.آنجا.بود،.محمد.و.چاچا.كه.هر.شب.به.مدت.ده.روز.با.او.دیدار.می.نمود.متمركز.می.ساخت.
وقتی.زمان.آن.فرا.رسید.كه.الخان.شاه.و.سقراط.را.از.آنجا.ببرند،.ترتیبی.داده.شد.تا.هر.روز.به.آنها.غذا. .
داده.شود..اما.سقراط.كه.به.مهربابا.دلبستگی.پیدا.كرده.بود،.نمی.خواست.از.آنجا.برود..او.به.بابا.التماس.می.كرد.
كه.او.را.نزد.خود.نگاه.دارد.و.واضح.بود.كه.جدایی.و.فراقی.كه.در.پیش.بود.را.خیلی.عمیق.احساس.می.كرد..
سرانجام.او.را.برای.بازگشت.به.قبر.كوچك.خود.تشویق.نمودند.و.یك.عدد.پتو.كه.هدیه.ای.از.جانب.بابا.بود.او.
داده.شد..كاكا.ترتیبی.داده.بود.كه.روزی.دو.مرتبه.به.او.غذا.داده.شود.و.پول.الزم.به.شخصی.كه.نگهداری.از.

او.را.تقبل.كرده.بود،.داده.شد.
در.روز.تولد.بابا.كه.در.15.فوریه.برگزار.می.شد،.كم.و.بیش.بیست.نفر.در.منزل.گرد.هم.آمده.بودند..چند. .
تن.از.آنها.مست.های.متوسط.بودند،.اما.بیشترین.آنها.دیوانه.ها.بودند.و.چند.نفر.فقیِر.گرسنه.نیز.بودند..بابا.هر.
یك.را.استحمام.نموده.و.غذا.دادند.و.ایشان.و.نزدیكان.او.تا.پایاِن.انجام.این.كار.كه.تا.ساعت.دو.بعد.از.ظهر.به.

طول.انجامید،.روزه.داشتند.
محمد.ما.نیز.به.اجمر.آورده.شد.و.در.طول.اقامت.مهربابا.در.آنجا،.از.تماس.روزانه.ی.بابا.بهره.مند.بود.. .
بابا.با.صبر.و.ترتیب.كامل،.او.را.استحمام.می.كردند.و.غذا.می.دادند..مست.های.دیگری.نیز.گاه.و.بی.گاه.به.اشرام.
آورده.می.شدند،.اما.اگرچه.توسط.بابا.استحمام.و.غذا.داده.می.شدند.ولی.آنها.به.درجه.و.مقام.چاچا.و.الخان.شاه.
و.قبرستان.واال.نمی.رسیدند..در.واقع.چیز.زیادی.از.آنها.در.خاطره.ها.نیست،.از.این.رو.حتی.در.بخش.پیوست.نیز.

فقط.تعداد.آنها.ذكر.شده.است.
وقتی.مهربابا.به.تماس.خود.با.سه.مست.بزرگ.خاتمه.دادند.واضح.بود.كه.كار.او.در.اجمر.به.انجام.رسیده. .
است..گروه.های.گشتی.جلوتر.فرستاده.شدند.و.سرانجام.تصمیم.بر.این.شد.كه.به.جنوب،.یعنی.بوپال.نقل.مكان.
كنند..در.پایان.فوریه.دیوارهای.سفید.رنگ.منزل.آقای.بانكدار،.سر.و.صدای.كیسه.هایی.كه.از.دیگ.و.قابلمه.پر.
می.شدند.را.منعكس.می.كرد.و.جعبه.های.اثاثیه.توسط.كسانی.كه.در.استفاده.از.چكش.مهارت.نداشتند.میخكوب.
می.شد..طبق.معمول،.بی.نظمی.در.دو.سه.روز.آخر.از.اقامت.در.اشرام.حكمفرما.بود..زمین.پر.بود.از.روزنامه.های.
پاره.و.به.خاطر.عجله.در.اسباب.كشی،.روال.همیشگی.در.كار.و.خورد.و.خواب.به.نحو.كامل.برهم.خورده.بود..
همه.مشتاق.روزی.بودند.كه.سقف.اتوبوس.آبی.رنگ.از.اثاثیه.و.بار.پر.شده.باشد..سرانجام.با.طلوع.اشعه.های.

خورشید،.ساكنان.آن.منزل.آنجا.را.ترك.گفته.و.سوار.اتوبوس.شدند.
و.بدین.ترتیب.اعضای.گروه،.اجمر.را.ترك.كردند..آنها.از.درس.هایی.كه.فرا.گرفته.بودند.و.كارهایی.كه. .
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در.آنجا.به.انجام.رسانیده.بودند،.پخته.تر.شده.بودند..اما.چهره.هایشان.نمایان.اشتیاق.مرحله.ی.بعد.بود..مرحله.ای.
كه.در.محیطی.جدید،.در.فاصله.ای.دور.در.مسیر.جاده.های.خاكی.قاره.هندوستان.پیاده.می.شد.
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)2( 
جبلپور

مارچ.و.آپریل1939

مهربابا.پس.از.ترك.اجمر.در.فوریه.1939،.به.همراه.گروه.بزرگ.خود.با.ماشین.به.بوپال.رفتند.و.پس. .

از.اقامت.چند.روزه.در.آنجا.و.تماس.با.مست.ها.كه.هیچ.یك.قابل.توجه.و.مهم.نبودند،..رهسپار.جبلپور.شدند..در.

این.سفر.كه.از.دسامبر.1938.آغاز.شد،.بابا.در.مسیر.خود.از.جبلپور.دیدن.نمودند.و.دوباره..هنگام.بازگشت،.در.

ماه.مارچ.در.دیدار.دوم.اشرام.مست.ها.تأسیس.گردید..شروع.آن.در.اواسط.ماه.مارچ.بود.و.تا.اوایل.ماه.می.ادامه.
داشت..بنابراین.فعال.ترین.دوره.ی.آن،.ماه.های.مارچ.و.آپریل.بوده.است.

مانند.اشرام.اجمر،.توصیف.این.مركز.به.علت.این.كه.من..با.چشم.های.خاكی.خود.شاهد.آن.نبوده.ام. .

كاستی.هایی.را.خواهد.داشت..من.مجبور.بوده.ام.بر.اساس.آنچه.دیگران.نقل.كرده.اند،.تصویری.را.در.ذهن.خود.

به.تجسم.آورم..خاطرهای.انسان،.نیرنگباز.و.حیله.كارند،.زیرا.گاهی.انسان.رویدادهایی.را.كه.به.طور.حتمی..مهم.

می.باشند،.فراموش.می.كند.در.حالی.كه.یك.اتفاق.بدیهی.و.پیش.پا.افتاده.شاید.تمام.عمر.در.ذهن.او.باقی.بماند..

این.فراموشی.خاطرها،.در.بیاد.آوردن.اشرام.جبلپور.نیز.اتفاق.افتاد.و.تنها.چیزی.كه.همه.آن.را.به.خاطر.دارند،.

این.است.كه.در.باغ.با.صفا.و.در.مكان.خوبی.واقع.شده.بود..بنابراین.در.مورد.آن.بیش.از.این.چیزی.نخواهیم.
گفت،.چرا.كه.چهار.چوبی.كه.مهربابا.در.آن.كار.می.كنند.از.اهمیت.ثانوی.برخوردار.است.

خصوصیت.بارز.اشرام.جبلپور.كه.آن.را.از.دیگر.اشرام.ها.جدا.می.سازد،.این.است.كه.به.جز.محمد.كه.در. .

طول.توقف.موقت.مهربابا.در.جبلپور.اقامت.داشت،.سایر.مست.ها.)بجز.دو.یا.سه.نفر(.فقط.برای.یك.یا.دو.روز.

نگهداشته.می.شدند.و.شاید.این.عامل.است.كه.بیش.از.سایر.عامل.ها،.به.یادآوردن.وقایع.اصلی.این.اشرام.را.
دشوار.كرده.باشد.

كارهای.روزمره.مانند.سایر.مركزها.بود..موهای.بلنِد.سر.و.صورت.تازه.واردها.از.ته.زده.می.شد..لباس. .

كتانی.بر.تن.آنها.می.كردند..آنگاه.مهربابا.با.دست.های.خودشان.به.آنها.غذا.می.دادند.و.در.پایان.با.آنها.در.سكوت،.

خلوت.می.نمودند..عالوه.بر.این.رفتاری.كه.با.تازه.واردها.می.شد،.آن.چند.نفر.مستی.كه.ساكنین.اشرام.محسوب.

می.شودند.هر.روز.توسط.بابا.استحمام.می.شدند.و.محمد.).همان.برگزیده.قدیمی(.بیشتر.وقِت.بابا.را.در.روز.به.
خود.اختصاص.می.داد.

شاید.جالب.ترین.مستی.كه.به.این.اشرام.آورده.شد،.گالب.بابا.اهل.الیچپور.باشد،.جالب.نه.فقط.به.خاطر. .

اینكه.مسِت.مهم.آسمان.ششم.بود،.بلكه.نمونه.ی.روح.بزرگی.را.نشان.می.دهد.كه.چگونه.وقتی.به.خدمت.پادشاه.
می.رسد،.همچون.یك.اسب.وحشی.كه.بر.علیه.افسار.خود،.به.خود.می.پیچد،.او.نیز.تقال.و.كوشش.می.كند.

گالب.بابا.در.كرنجگئوان.در.فاصله.ی.دو.فرسنگی.از.الیچپور.زندگی.می.كرد.و.وقتی.كاكا.و.زال.)برادر. .

بابا(.به.دیدن.او.رفتند،.سن.او.سی.و.پنج.تا.چهل.سال.بود..وقتی.كاكا.و.زال.به.منزل.گالب.بابا.وارد.شدند،.كم.

و.بیش.بیست.و.پنج.یا.سی.نفر.اطراف.او.نشسته.بودند..مردم.او.را.می.پرستیدند.و.بسیاری.به.زیارت.او.می.آمدند..

گالب.بابا.به.طور.ناگهانی.گفت.»مگر.دیروز.به.شما.نگفتم.كه.فردا.دو.نفر.مرد.به.دیدن.من.خواهند.آمد.و.حال.

می.بینید.كه.آنها.اینجا.هستند«..او.به.مردان.بابا.اشاره.كرد.و.بدین.گونه.نشان.داد.كه.منظور.او.از.آن.دو.نفر.چه.

كسانی.هستند..كاكا.و.زال.از.میان.مردمان.روستایی.به.جلو.آمده.و.نزدیك.گالب.بابا.نشستند.و.او.گفت.»او.

می.خواهد.مرا.با.رنگ.های.الهی.رنگ.آمیزی.كند.اما.من.نمی.خواهم.«.تعبیر.كاكا.از.این.گفتار.این.بود.كه.گالب.

بابا.به.مهربابا.اشاره.می.كرد.كه.در.اثر.تماس.با.بابا،.جنبش.معنوی.و.نهایی.را.دریافت.خواهد.كرد..آن.گاه.كاكا.
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پاهای.گالب.بابا.را.ماساژ.داد.).كه.این.عمل.نشانه.ی.احترام.بسیار.می.باشد(.و.در.حین.انجام.آن،.نام.مهربابا.را.

بر.زبان.آورد..آنگاه.گالب.بابا.اظهار.داشت.»او.مرا.به.چنگ.آورده،.اما.من.نمی.خواهم.بروم..او.می.خواهد.مرا.به.
وطِن.بزرگم.)خدا(.بفرستد..اما.من.نمی.خواهم.آنجا.بروم«..

شاید.از.موضوع.خارج.نباشد.اگر.در.اینجا.در.مورد.این.عدم.تمایل.به.وصل.خدا،.چند.سطری.بنویسیم.. .

مهربابا.پیشرفت.سالك.در.طریقت.را.با.تشبیه.زیر.شرح.داده.اند..ایشان.طریقت.را.به.منزلی.تشبیه.می.كند.كه.

در.جلوی.در.ورودی.آن.سه.پله.وجود.دارد.و.این.سه.پله.همان.سه.آسماِن.اول.هستند..پس.از.آن،.پله.ی.چهارم.

است.كه.به.آستانه.در.ورودی.می.انجامد..این.آستانه،.همان.آسمان.چهارم.است،.جایی.كه.هول.انگیز.و.خطرناك.

می.باشد..جایی.كه.اگر.سالك.دقت.نكند.ممكن.است.تعادل.خود.را.از.كف.بدهد.و.از.سه.پله.اول.سقوط.كند..

اما.اگر.از.آستانه.با.موفقیت.بگذرد.به.داخل.منزل.كه.مسطح.و.امن.می.باشد،.یعنی.به.آسمان.پنجم.راه.می.یابد،..

او.داخل.منزل.به.راه.رفتن.می.پردازد.تا.اینكه.به.انتهای.منزل.می.رسد،.جایی.كه.دِر.بسته.ای.در.آنجا.وجود.دارد..

او.وقتی.به.این.در.عقبی.منزل.می.رسد،.مركز.بینایی.كه.بر.پیشانی.او.قرار.دارد.باز.می.گردد.و.آن.با.باز.شدِن.در.

عقبی.نشان.داده.می.شود..او.اكنون.خدا.را.مشاهده.می.كند.و.در.آسمان.ششم.می.باشد..اما.او.عالوه.بر.مشاهده.

خدا.دره.ی.ژرفناك.و.غیر.قابل.عبوری.را.نیز.می.بیند.كه.او.را.در.وضع.موجود،.از.شكوه.ذاِت.الهی.دور.می.دارد..

او.نمی.داند.چگونه.از.این.پرتگاه.بزرگ.عبور.نماید..در.اینجاست.كه.او.به.كمك.یك.روح.كامل.نیاز.دارد.تا.او.را.

از.این.آخرین.مانع.بزرگ.عبور.دهد..مانعی.كه.از.مجموِع.كلیه.ی.مانع.هایی.كه.در.گذشته..در.راه.طریقت.با.آنها.
رو.به.رو.بوده.است،.بزرگتر.می.باشد.

درست.نمی.دانم.كه.آیا.می.توان.این.توصیف.طریقت.را.با.اظهارهای.گالب.بابا.مقایسه.نمود..اما.مهربابا. .

فرموده.اند،.كسی.كه.در.آسمان.ششم.می.باشد.از.عبور.این.پرتگاه.عظیم.كه.او.را.از.خدا،.جدا.می.سازد.سرباز.

میزند..این.طور.نیست.كه.او.نمی.خواهد.با.خدا.وصل.شود،.بلكه.توانایی.برداشتن.گاِم.نهایی.و.غرق.شدن.را.ندارد..
وقتی.این.دره.ی.عظیم.را.می.بیند.گویی.به.خود.می.گوید.»محال.است،.محال«.

به.داستان.گالب.بابا.بازمی.گردیم..كاكا.دوباره..نام.مهربابا.را.بر.زبان.جاری.می.كند.و.به.آرامی.هر.دو. .

دست.گالب.بابا.را.در.دست.می.گیرد..گالب.بابا،..بی.درنگ.از.جا.برمی.خیزد.و.بی.آنكه.مخالفت.كند.به.دنبال.كاكا.
و.زال.از.منزل.خارج.شده،.به.ایستگاه.اتوبوس.برده.می.شود.

آنها.با.اولین.اتوبوس.به.ایتارسی.كه.در.فاصله.ی160.كیلومتری.شمال.آنجا.قرار.داشت،.رفتند.و.از.آنجا. .

با.ترن،.شبانه.راهی.جبلپور.شدند..اتوبوس.در.یكی.از.روستاها.به.مدت.نیم.ساعت.توقف.داشت.).اتوبوس.ها.در.

هند.اگر.راننده..دوستی.در.منطقه.ای.خاص.داشته.باشد.آنجا.توقف.می.كنند(.و.یك.مسلمان.كه.گالب.بابا.را.

می.شناخت.و.برایش.احترام.قایل.بود.به.آنها.التماس.كرد.كه.برای.صرف.غذا.به.منزل.او.بروند..اما.گالب.بابا.

باگستاخی.دعوت.آن.مرد.را.رد.كرد.و.او.را.به.فحش.و.ناسزا.گرفت..سپس.كاكا.برای.گالب.بابا.سه.عدد.شیرینی.
آورد.كه.او.نیمی.از.یكی.را.خورده.و.مابقی.را.به.زال.و.كاكا.داد..

انتظار.قطار.صبر.می.كردند..در.ایستگاه.راه.آهن. ایتارسی،.اعضای.این.گروه.باید.چند.ساعتی.در. .در. .

گالب.بابا،.زال.و.كاكا.را.به.خواب.و.استراحت.تشویق.كرد..كاكا.كه.به.دوز.و.كلك.هایی.كه.مست.ها.می.زنند.تا.

اینكه.نزد.بابا.نیایند.واقف.بود،.به.گالب.بابا.پیشنهاد.داد.كه.او.باید.استراحت.كند.نه.آنها..آنگاه.گالب.بابا.رو.به.

دیوار.مجاور.نمود.و.خطاب.به.دیوار،.درست.مثل.اینكه.با.خدا.دارد.صحبت.می.كند.گفت:»تو.چرا.این.مرد.را.به.

دنبال.من.فرستاده.ای،.او.حتی.یك.ثانیه.هم.مرا.تنها.نمی.گذارد؟«.و.در.حالی.كه.هنوز.رو.به.دیوار.كرده.بود.و.

گویی.هنوز.با.خدا.صحبت.می.كرد.با.یك.سلسله.فحش.های.ركیك.و.زننده.به.مكالمه.خود.پایان.داد..این.ماجرا.

توجه.ولگردهای.ایستگاه.را.جلب.كرد،.اما.به.طور.حتم..هیچ.یك.گالب.بابا.را.نمی.شناختند.چرا.كه.كاكا.و.زال.
توانستند.با.گفتن.اینكه.او.دیوانه.است،.حس.كنجكاوی.آنها.را.منحرف.سازند.

آنها.ساعت.سه.بعد.از.نیمه.شب.به.جبلپور.رسیدند.و.وقتی.گالب.بابا.وارد.اشرام.مست.ها.شد،.پس.از. .
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بررسی.اتاق.گفت.»این.بیمارستان.اوست«.
مهربابا.هنگام.صبح،.پیش.از.اینكه.به.دیدار.گالب.بابا.بروند،.چندین.شیرینی.به.رنگ.های.سبز،.قرمز،. .
زرد.و.یك.تشك.برای.او.فرستادند..اما.گالب.بابا.تشك.را.نپذیرفت.و.گفت.»من.نمی.توانم.روی.آن.بنشینم،.
زیرا.او.آن.را.با.دست.های.خود.داده.است.«.او.نمی.خواست.شیرینی.ها.هم.قبول.كند،.اما.كاكا.توانست.او.را.به.

خوردن.كمی.از.آنها.تشویق.نماید.
اندكی.بعد.بابا.وارد.اتاق.شدند،.گالب.بابا.خطاب.به.كاكا.و.در.حالی.كه.به.بابا.اشاره.می.كرد.گفت.»او. .
خوِد.خداست.و.تو.به.من.حقه.زده.ای.«..آنگاه.بابا.بر.روی.تشك.نشستند.و.با.اشاره.از.گالب.بابا.خواستند.كه.

پهلوی.او.بنشیند،.اما.او.نپذیرفت.و.گفت.»من.لیافت.اینكه.پهلوی.او.بنشینم.را.ندارم«.
پس.از.اینكه.به.آرامی.و.با.محبت.گالب.بابا.را.تشویق.نمودند،.او.پذیرفت.اول.اصالح.و.استحمام.شود. .
و.بعد.به.او.غذا.داده.شود..در.یك.اتاق.دربسته.به.او.غذا.داده.شد.و.پس.از.مدتی.در.اتاق.باز.شد.و.گالب.بابا.
با.عجله.از.اتاق.خارج.شد.و.فریاد.زد.»من.راه.خروج.را.نمی.دانم،.من.نابینا.هستم.«.اگرچه.خیلی.هیجان.زده.
بود،.اما.كاكا.او.را.به.آرامی.تشویق.به.بازگشت.نمود.و.مهربابا.توانستند.به.غذا.دادن،.ادامه.دهند.و.بی.آنكه.اتفاق.
دیگری.رخ.دهد،.صرف.غذا.پایان.یافت..آنگاه.بابا.به.كاكا.دستور.دادند.كه.گالب.بابا.را.مستقیم.به.الیچپور.باز.
گردانند..وقتی.به.ایستگاه.اتوبوس.می.رفتند،.گالب.بابا.از.كاكا.خواست.كه.با.او.بیاید.و.نزدش.بماند،.اما.كاكا.

پاسخ.داد.كه.این.كار.بدون.اجازه.ی.بابا.ممكن.نیست.
مستی.كه.اهل.یوجین.بود.و.مهربابا.چند.هفته.قبل.در.یوجین.با.او.تماس.داشتند،.توسط.چاگن.به.جبلپور. .

آورده.شد..
اگرچه.هیچ.كس.نام.او.را.به.خاطر.ندارد،.اما.او.یك.مست.بلند.مرتبه.و.مهِم.آسمان.ششم.بود.و.بر. .
آنهایی.كه.او.را.برای.نخستین.بار.در.خیابان.های.پر.ازدحام.یوجین.می.دیدند،.تأثیری.محو.ناشدنی.از.خود.به.جای.
می.گذاشت..او.تنومند.و.برهنه.بود.و.حدود.پنجاه.سال.عمر.داشت..او.تنها.یك.پارجه.به.دور.خود.داشت.و.در.
حالی.كه.كوهی.به.ارتفاع.یك.متر.از.پارچه.های.كهنه.و.تكه.های.روزنامه.در.جلویش.بود،.در.پیاده.رو.می.نشست..
او.تكه.پارچه.ها.را.بر.می.داشت.و.آنها.را.ذره.ذره.می.كرد..بابا.ماشین.را.همین.كه.از.جلوی.آن.عبور.كرد،.متوقف.
نمودند.و.او.را.به.عنوان.یك.مسِت.بسیار.پیشرفته.به.اعضای.گروه.نشان.دادند.و.یكی.از.مندلی.ها.را.فرستادند.

تا.یك.روپیه.ی.فلزی.به.او.بدهد..
انجام. كار. معمول.سه. به.طور. می.كنند،. برقرار. تماس. اشرام. از. بیرون. در. با.یك.مست. مهربابا. وقتی. .
می.دهند..سه.كار.بیرونی،.چرا.كه.ما.از.این.سعادت.بی.بهره.ایم.كه.جنبه.ی.حقیقی.و.دورنی.كار.او.را.ببینیم..بابا.
به.او.یك.پول.سكه.ای.می.دهند.زیرا.فلز.به.طریقی.واسطه.ای.برای.تماس.است..بابا.به.او.غذا.می.دهند.و.در.
صورت.امكان.به.مدت.چند.دقیقه.در.نزدیك.ترین.مكاِن.مناسب.نزد.او.می.نشینند..بابا.از.زمان.شروع.سكوتشان،.
به.پول.دست.نزده.اند.به.جز.اینكه.این.گونه.به.مست.ها.داده.شده.باشد..در.این.حالت،.بابا.فقط.توسط.واسطه.به.

مست.پول.می.دهند،.اما.فرض.بر.این.است.كه.از.این.روش.نوعی.تماس.حاصل.می.گردد.
مسِت.یوجین.از.معدود.مست.هایی.بود.كه.حدود.ده.روز.در.اشرام.جبلپور.بود.و.پس.از.اینكه.كار.بابا.با. .

او.خاتمه.یافت،.چاگن.او.را.به.یوجین.باز.گرداند.
خاالماسی.زن.مسن.و.مستانه.ا.ی.بسیار.پیشرفته.بود..چاگن.او.را.از.سئونی.آورد.و.به.نظر.می.آید.كه.او. .
عظمت.معنوی.مهربابا.را.تشخیص.داده.بود،.زیرا.به.محض.دیدن.بابا.از.جای.خود.برخاسته.و.عاشقانه.بابا.را.در.
آغوش.گرفت.و.آنگاه.با.دست.های.خود.شقیقه.خود.را.فشرد.كه.این.نشانه.ای.از.عشق.و.احترام.است..بابا.او.را.
استحمام.كرده.بر.تنش.لباس.پوشانید.و.به.او.غذا.داد.و.برای.مدتی.با.او.در.سكوت.نشستند..او.به.بابا.گفت:»تو.

اقیانوس.هستی،.چند.قطره.ای.از.آن.را.به.من.ببخش.تا.بنوشم«.
دادا.ماهاراج.اهل.امراتی،.یك.مست.مسن.و.شبه.مجذوب.آسمان.ششم.بود..آن.گونه.كه.پیدا.بود.بیش. .
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از.هشتاد.سال.عمر.داشت..او.آنقدر.ضعیف.بود.كه.نمی.توانست.راه.برود.و.باید.او.را.بر.كول.حمل.می.كردند..او.

توسط.چاگن.برای.یك.روز.به.اشرام.جبلپور.آورده.شد..او.در.امراتی.و.حومه.ی.آنجا.شهرت.بسیار.داشت..كوله.بار.

بزرگی.را.با.خود.حمل.می.كرد.كه.بر.روی.آن.یك.كاله.بود.و.این.كوله.بار.و.كاله.را.والدین.خود.می.خواند..او.به.

كشیدن.نوعی.سیگار.عالقه.ی.فراوان.داشت،.عادتی.كه.موجب.شد.در.بعضی.محافل.از.او.انتقاد.شود.و.همیشه.
یك.دسته.كارت.بازی.در.دستش.بود.

مردم.معتقد.بودند.كه.نفوذ.معنوی.او.مسایل.دادگستری.بخِش.استان.های.مركزی.را.كنترل.می.كند.و. .

تصمیم.نهایی.بر.اینكه.چه.كسی.را.پلیس.باید.دستگیر.كند.و.چه.كسی.را.قاضی.متهم.و.یا.عفو.خواهد.كرد،.

همگی.به.عهده.او.است..در.نتیجه.ی.این.اعتقاد،.بسیاری.از.مردم.كه.مرتكب.به.قتل.و.یا.كار.دیگری.می.شدند.
برای.توبه.به.او.پناه.می.آوردند..همه.می.دانستند.كه.اگر.او.آنها.را.ببخشد.از.فشار.قانون.ترسی.نخواهند.داشت.
چنین.اعتقادی.را.شاید.بهتر.باشد.بی.آنكه.نظیری.دهیم.به.حال.خود.رها.كنیم،.چون.چیزی.است.كه.در. .
موردش.نمی.توان.بی.اعتنا.بود..یا.باید.حواس.ظاهری.را.به.كار.گرفت.و.آن.را.خرافات.محض.به.حساب.آورد،.یا.
اینكه.به.طور.كامل.باید.به.قطِب.مخالف.رفت.و.با.اهالی.روستاها.هم.عقیده.شد..مرام.شخص.هرچه.كه.باشد،.

این.اعتقاد.در.آن.ناحیه.انتشار.یافته.بود.و.اگر.آن.را.شامل.نكنیم،.شرح.حال.دادا.ماهاراج.كامل.نخواهد.بود.
او.بیش.از.چند.ساعت.در.جبلپور.نگاه.داشته.نشد،.زیرا.مهربابا.را.شناخته.بود.و.در.واقع.او.را.بسیار. .
پرستش.می.كرد..پروفسور.دشموخ.كه.دادا.ماهاراج.را.همیشه.به.منزل.خود.می.برد،.می.گوید.كه.چگونه.او.به.
عكس.بابا.كه.بر.دیوار.اتاق.نشیمنش.نصب.بود،.ادای.احترام.می.نمود..بابا.نیز.یك.بار.توسط.دشموخ.پیامی.را.

به.دادا.ماهاراج.فرستادند.»تو.مرا.آن.طور.كه.هستم.می.شناسی«..
دادا.میان.مست.دیگری.اهل.امراتی.بود..چاگن.نتوانست.او.را.به.جبلپور.بیاورد،.زیرا.وقتی.شنید.كه.او. .
را.نزد.مهربابا.می.برند.از.آمدن.خودداری.نمود.و.گفت.»او.)بابا(.امپراطور.است..چگونه.می.توانم.نزد.او.بروم؟«

)مست. مست«. »مگر. را. او. مهربابا. ندارد.. یاد. به. كسی. را. او. واقعی. اسم. كه. بود. ساگور. در. مستی. .

سوسماری(.نام.نهادند..او.مست.بسیار.خوبی.در.حالِت.شبه-.مجذوب.بود.و.سی.و.پنج.تا.چهل.سال.عمر.داشت..

او.چاق،.بلند.قد،.ساكت.و.به.طور.كامل..برهنه.بود..ابتدا.بابا.با.او.در.اوایل.مارچ.در.ساگور.تماس.حاصل.نمودند.
و.اندكی.بعد.از.رسیدن.به.جبلپور،.بابا.خود.به.همراه.كاكا.به.ساگور.رفتند.و.او.را.به.اشرام.جبلپور.آوردند.

بابا.او.را.شاید.به.لحاظ.اینكه.در.هر.نوع.هوایی،.برهنه.در.فضای.باز.می.نشست.یا.اینكه.غذای.كافی.به. .

او.نرسیده.بود،.یا.تركیبی.از.این.دو.عامل.كه.باعث.شده.بود.پوست.او.زبر.و.خشن.شود.و.انسان.را.بی.درنگ.به.

یاد.سوسمار.بیندازد،.»مگر.مست«.لقب.نهاده.بودند..در.جبلپور.بابا.همه.روزه.به.پوست.او.روغن.می.مالیدند..پس.

از.یك.هفته.كه.از.این.مداوا.می.گذشت،.مردم.می.پرسیدند.چرا.او.را.مست.سوسماری.می.خوانند،.زیرا.پوست.او.

دیگر.به.پوست.این.حیوان.ترسناك.شباهت.نداشت،.بلكه.در.اثر.مراقبت.روزانه.ی.بابا.پوست.او.سالم.و.نرم.شده.
بود.

شرح.حال.شخصیت.های.جالب.این.اشرام.تا.این.اندازه.كافی.می.باشد..آنان.كه.خواستار.شرح.كامل. .
می.باشند،.می.توانند.برای.پی.بردن.به.وضعیت.سایر.مست.ها.به.فصل.پیوست.رجوع.نماید.

باعث.تأسف.است.زیرا.آن.طور.كه.باید.و.شاید.به.وضعیت.محیطی.این.اشرام.و.آن.عصاره.ی.لطیف. .
عشق.كه.همه.ی.آنچه.مهربابا.انجام.می.دهند.را.در.بر.می.گیرد،.نپرداخته.ایم..

حضور.جسمانی.مهربابا.و.درخشش.رهبری.اش،.كیمیایی.است.كه.فلز.پیش.پا.افتاده.و.معمولی.را.به. .

گنج.خدمت.مبدل.می.نماید..شاید.شرح.آن.به.نظر.آسان.جلوه.كند،.اما.واقعیت.این.است.كه.شرحش.در.كالم.

نمی.گنجد..اما.این.معجزه،.چیزی.درك.ناشدنی.است،.مانند.نخ.طالیی.در.تار.و.پود.همه.ی.آنچه.كه.بابا.انجام.

می.دهند،.دیده.می.شود.و.وقتی.جزییات.و.واقعیت.های.زندگی.بابا.در.اعماق.خاكسترهای.ذهن.انسان.به.خاك.
سپرده.شدند.و.از.یاد.رفتند،.خاطره.ی.این.چیز.پر.شكوه.هنوز.باقی.خواهد.ماند.
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)3( 
بنگلور

اكتبر.1939.تا.پایان.مارچ.1940.

انرژی.مهربابا.در.بنگلور.در.سه.مجرای.اصلی.جریان.داشت..بارزترین.آنها.برنامه.ریزی.برای.كانون. .

روحانی.در.بیرامانگاال.بود.و.دو.مجرای.دیگر،.سرپرستی.و.رسیدگی.بر.اشرام.دیوانگان.و.اشرام.مست.ها.بود..به.
نظر.می.رسید.از.این.سه.اشرام،.اشرام.مست.ها.از.همه.به.قلب.بابا.نزدیك.تر.بود.

بنگلور.بر.فالت.سنِگ.خارا.و.در.ارتفاع3000.پا.از.سطح.دریا.واقع.می.باشد..این.شهر.مركز.ایالت.بزرگ. .

و.پیشرفته.ی.میسور.است..پارك.های.تفریحی،.خیابان.های.بلند.كه.از.درخت.های.تزیینی.آرایش.یافته،.خانه.های.

بزرگ.و.مركز.شهر.و.رفت.و.آمِد.كامیون.ها.و.یك.شهر.تجاری.با.كوچه.های.شلوغ.و.منازل.سفید.و.كوچك.كه.
در.نور.آفتاب.یكدیگر.را.در.آغوش.گرفته.اند.به.یك.باغ.شهری.شباهت.پیدا.كرده.است..

یك.منزل.بزرِگ.مربع.شكل.و.سفید.كه.در.باغی.بزرگ.واقع.بود.و.منظره.ی.زمین.گلف.از.آن.پیدا.بود،. .

توسط.مهربابا.و.گروه.مریدان.زن.او.اجاره.گردید..بابا.و.گروه.او.اوایل.آگوست.1939.به.بنگلور.رسیدند.و.اشرام.
مست.ها.به.تدریج.رشد.كرد،.به.طوری.كه.تاریخ.دقیقی.برای.شروع.آن.نمی.توان.در.نظر.گرفت.

در.منزل.های.بزرگ.كشور.هندوستان.جای.خدمتكاران.از.قسمت.اصلی.منزل.جداست.و.به.طور.معمول. .

.در.انتهای.باغ.قرار.می.گیرد..این.منزل.نیز.چنین.بود.و.چون.بزرگ.بود،.كلبه.های.متعددی.در.انتهای.باغ.وجود.

داشت..بابا.گوشه.ای.از.این.باغ.را.جایی.كه.چندین.كلبه.آنجا.بود،.برگزیدند،..فضایی.در.حدود.سی.متر.مربع.كه.

این.كلبه.ها.را.در.بر.می.گرفت،.توسط.حصیر.محصور.می.گردید..یك.كلبه.كوچك.نیز.برای.استفاده.بابا.بنا.شد..

كلبه.ای.كوچك.كه.زمین.آن.سنگفرش.و.دیوار.و.سقف.آن.كاهگلی.بود..چنین.كلبه.هایی.وقتی.جدید.باشند،.

خنك.هستند.و.بوی.خوب.می.دهند..این.كلبه.را.ابتدا.بنا.كرده.بودند.تا.بابا.در.وقت.روزه.و.اعتكاف.از.آنجا.استفاده.
كنند،.اما.بعد.ها.به.صورت.مركز.اشرام.مست.ها.در.آمد.

پیش.از.این.گفتیم.كه.این.اشرام،.آغاز.تدریجی.داشت.و.چون.كسی.چیز.زیادی.از.شروع.آن.به.یاد. .

ندارد،.از.این.رو.از.جزییات.بی.اهمیت.آن.می.گذریم.و.می.پردازیم.به.شرح.حال.اعضای.اصلی.پیشرفته...و.پخته.ی.
اشرام.كه.مست.ها.باشند.و.به.كار.مهربابا.مربوط.می.شوند.

پیش.از.نقل.داستان.آنهایی.كه.در.اشرام.بودند،.مجبورم.شرح.كوتاهی.در.باره.ی.یك.مسِت.باال.مقام. .

آسمان.ششم.اهل.بنگلور.بدهم..این.مست.هیچ.گونه.رابطه.ای.با.اشرام.نداشت،.اما.اولین.مستی.بود.كه.بابا.در.
بنگلور.با.او.تماس.برقرار.نمودند..او.متصدی.معنوی.شهر.بنگلور.بود.و.به.چادر.بابا.مشهور.بود.

.لقبی.كه.به.یك.مست.می.دهند.به.طور.معمول.به.عادت.یا.پوشش.او.مربوط.می.شود..نام.اصلی.او.یا. .

مجهول.است.و.یا.اینكه.مردم.آن.را.پسند.نكرده.بودند.و.نابغه.ی.محلی.ای.به.او.لقبی.داده.بود.كه.در.طول.مدت.

اقامت.او.در.آنجا.با.او.باقی.مانده.است..چادر.بابا.پیرمردی.دوست.داشتنی.بود..موی.سر.و.ریشی.سفید.رنگ.

داشت..لباس.هایش.پاره.بود.و.همیشه.به.هر.كجا.می.رفت.چادری.را.با.خود.حمل.می.كرد..این.چادر.را.بر.روی.

شانه.خود.آویزان.می.كرد.و.یا.اینكه.سر.آن.را.بر.دست.می.گرفت،.به.طوری.كه.انتهای.آن.بر.روی.زمین.كشیده.
می.شد.

مانند.بسیاری.از.مست.های.مشهور،.داستان.هایی.از.كرامات.چادر.بابا.وجود.دارد.و.یكی.از.این.معجزها. .

به.یك.راننده.تاكسی.مربوط.است..روزی.چادر.بابا.به.این.مرد.گفت.كه.او.را.به.روستایی.در.نزدیكی.بنگلور.ببرد..

راننده.تاكسی.با.اعتراض.گفت.كه.نه.به.قدر.كافی.بنزین.در.باك.ماشین.دارد.و.نه.پول.به.اندازه.كافی.در.جیب.
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دارد.تا.با.آن.بنزین.خریداری.كند..آن.گاه.چادر.بابا.پنج.انا.به.او.داد.و.گفت.كه.با.آن.می.تواند.بنزین.خریداری.

نماید..راننده.گفت.كه.با.پنج.انا.حتی.یك.لیتر.بنزین.هم.نمی.تواند.بخرد،.اما.به.او.گفت.كه.به.پمپ.بنزین.برود.و.

ببند.چه.خواهد.شد..او.به.پمپ.بنزین.رفت.و.چهار.لیتر.بنزین.در.باك.ماشین.ریخت.و.وقتی.دست.در.جیب.خود.

كرد.با.تعجب.دید.كه.در.كف.دست.خود.درست.همانقدر.پول.دارد.كه.بهای.چهار.لیتر.بنزین.می.باشد،.نه.بیشتر.

و.نه.كمتر..این.ماجرا.را.انسان.خواه.افسانه.بخواند.و.یا.اینكه.به.واقعیت.آن.اعتقاد.داشته.باشد،.اهمیت.چندانی.

ندارد..تعالیم.مهربابا.این.است.كه.روح.های.پیشرفته،.به.خصوص.آنها.كه.در.آسمان.چهارم.هستند،.می.توانند.
معجزه.كنند.اما.در.عین.حال.معجزه.ها.اهمیت.ندارند.

ابتدا.مهربابا،.كاكا.را.فرستادند.تا.چادر.بابا.را.به.آن.منزل.بیاورد.و.كاكا.با.پادرمیانی.یك.راننده.تاكسی. .

موفق.شد.چادر.بابا.را.تا.جلوی.در.بیاورد..اما.این.مست.از.ماشین.پیاده.نمی.شد..روز.بعد،.ادی.و.كاكا.با.مشقت.

فراوان.توانستند.چادر.بابا.را.از.بازار.شهر.بیاورند..او.همین.كه.به.منزل.رسید.از.ماشین.بیرون.آمد.و.مستقیم.به.
اتاق.بابا.رفت.

در.آن.وقت.مهربابا.در.اتاق.بودند.و.چادر.بابا.به.سمت.صندلی.كه.بر.روی.آن.شال.و.تخته.ی.الفبای. .

ناگهان. نگاه.می.كرد. بابا. به. در.حالی.كه. و. نمود. آن.رو. و. این.رو. و. به.دست.گرفته. را. آن. رفته. قرار.داشت. بابا.

گفت:»اكنون.حساب.من.بسته.شد.«.او.آن.گاه.به.آشپزخانه.رفت.و.پس.از.گشت.مختصری.به.اتاق.بابا.بازگشت..

بابا.می.خواستند.به.او.غذا.دهند.اما.او.ممانعت.كرد.و.كاكا.را.زد.و.بر.او.تف.انداخت..عصر.همان.روز.بابا،.كاكا.

را.دوباره.فرستادند.و.به.او.گفتند.به.چادر.بابا.خاطر.نشان.كند.كه.او.به.بابا.قول.داده.كه.چادر.بابا.خواهد.آمد.تا.

بابا.به.ایشان.غذا.بدهد..این.نیز.اثر.نكرد،.این.بار.چادر.بابا.به.آرامی.لگدی.به.كاكا.زد.و.به.او.دشنام.داد.و.گفت.

كه.باید.برهنه.نزد.او.بیاید..موضوع.خاتمه.یافت.و.چادر.بابا.دیگر.به.دیدار.بابا.نیامد..در.هرحال.مهربابا.توضیح.

فرموده.اند.كه.چادر.بابا.در.آسمان.ششم.است.و.برای.دریافت.تكان.و.هل.نهایی.و.معنوی.بود.كه.نزد.بابا.آمد.و.
اینكه.او.به.زودی.خواهد.مرد.

هیجده.روز.بعد،.چادر.بابا.به.قهوه.خانه.ی.دلخواه.خود.رفت.و.یك.فنجان.چایی.نوشید..نیم.ساعت.بعد. .

در.خیابان،..انگشتان.خود.را.به.داخل.گلوی.خود.فرو.برد.و.چایی.را.استفراغ.نمود.و.به.پسر.بچه.ای.كه.نزد.او.بود.

گفت.كه.جای.راحتی.را.برای.استراحت.او.در.پیاده.رو.آماده.سازد،.زیرا.او.اكنون.می.خواهد.به.بهشت.برود..آنگاه.
او.دراز.كشید.و.مرد.

خبر.درگذشت.او.مانند.آتش.سوزی،.در.مركز.شهر.كه.در.آنجا.برای.او.حرمت.بسیار.قایل.بودند.پخش. .

شد..در.واقع.او.بیشتر.وقت.ها.در.بالكن.اتاق.وزیر.دولت.می.نشست.و.احترام.او.تا.به.حدی.بود.كه.كسی.جرأت.

نداشت.او.را.بیرون.كند..او.در.بنگلور.هر.كجا.كه.می.خواست.می.رفت.و.هرچه.می.خواست.انجام.می.داد..طبیعی.

بود.كه.چنین.فردی.كه.این.طور.مورد.احترام.بود.وقی.مسئله.ی.دفن.او.مطرح.شد.اهالی.مركز.شهر.و.حومه.او.را.

از.آن.خود.می.دانستند..پس.از.بحث.بسیار.سرانجام.چادر.بابا.را.در.مرِز.بین.مركز.شهر.و.حومه.ی.شهر.به.خاك.
سپردند.و.مقبره.ای.در.یاد.بود.او.بنا.نمودند.

دو.تا.از.مهمترین.مست.های.اشرام.مهربابا.در.بنگلور،.چاتی.بابا.و.فول.واال.بودند..چاتی.بابا.در.فصل.قبل. .
شرح.داده.شده.و.از.این.رو.نیازی.به.تكرار.صفت.های.این.مست.آسمان.ششم.نیست..

فول.واال.).مرد.آراسته.به.گل(.توسط.ویشوانات.در.بلگائوم.یافته.شد..او.در.مورد.این.مست.به.مهربابا. .

نامه.نوشت..آن.گاه.پندو.و.نیلو.طبق.دستورهای.بابا.برای.آوردن.فول.واال.از.بنگلور،.به.بلگائوم.رفتند..مستی.

چون.فول.واال.كسی.نبود.كه.به.راحتی.به.حرف.این.و.آن.گوش.دهد.و.آن.دو.مرید.بابا.با.كمك.ویشوانات.

مانند.داستان.های.كارآگاهی،.او.را.به.بهترین.وجهی.در.دام.انداختند..آنها.او.را.سوار.تاكسی.كردند.و.همین.كه.

در.صندلی.عقب.نشست،.نیلو.از.یك.طرف.و.پندو.از.سوی.دیگر.سوار.ماشین.شدند.و.در.دو.طرف.او.نشستند..
درهای.ماشین.بسته.شد.و.ماشین.به.راه.افتاد..آنها.با.عجله.به.سوی.بنگلور.حركت.كردند.
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فول.واال.مست.جاللی.آسمان.ششم.بود..مهربابا.یكبار.در.تحسین.او.فرمودند.»به.فول.واال.نگاه.كنید،.با. .

یك.كشیده.می.تواند.شما.را.به.آسمان.ششم.ارتقا.دهد.«.او.مرد.پر.جاذبه.ای.بود..موهایش.حنایی.رنگ.و.پوستی.

برنز.رنگ.داشت..در.نگاه.او.وجد.بسیاری.دیده.می.شد..وجدی.كه.می.توانست.هر.لحظه.بدن.او.را.به.هزاران.تكه.

مبدل.سازد..او.گل.ها.را.خیلی.دوست.می.داشت.و.هر.روز.صبح.لیموی.عمانی.می.جوید..هر.روز.صبح.گل.های.

تازه.برای.او.آورده.می.شد.و.او.خود.را.با.آنها.تزیین.می.نمود..او.لیمو.را.با.شكر.مخلوط.می.كرد..آن.را.در.یك.تكه.

پارچه.می.پیچید.و.ساعت.ها.آن.را.می.جوید..رفتار.و.صدایش.هیبت.انگیز.بود.و.مانند.یك.پادشان.فرمان.می.داد.

و.كسی.شهامت.سرپیچی.از.آن.را.نداشت.و.مردم.از.او.واهمه.داشتند..او.حركت.ترسناكی.داشت..وقتی.نزد.

شخصی.می.آمد.دست.های.خود.را.ناگهان.به.حركت.در.می.آورد.و.انگشت.سبابه.ی.خود.را.تا.چند.سانتی.متری.

چشم.های.آن.فرد.نزدیك.می.ساخت.و.آنگاه.كلمه.یا.كلمه.هایی.نامفهوم.را.آمرانه.بر.زبان.می.آورد.و.یا.اینكه.با.
چشم.های.درخشان.خود.به.حیرت.انگیزترین.وجهی.به.صورت.آن.فرد.نگاه.می.كرد.

او.تكه.پارچه.های.كهنه.را.به.دور.پا،.شست.پا،.مچ.دست.و.انگشتان.خود.می.بست،..عادتی.كه.مابین. .

بسیاری.از.مست.ها.معمول.می.باشد..در.ابتدا.او.نمی.گذاشت.مهربابا.او.را.استحمام.كنند،.اما.سرانجام.توافق.كرد.

ولی.در.مدت.استحمام.در.حالت.ایستاده.بود..همچنین.او.از.اصالح.صورت.سر.باز.می.زد،.اما.یك.روز.از.ایرج.
تقاضای.تیغ.نمود.و.صورت.خود.را.با.تیغ.لخت.اصالح.نمود.

بعدها.رفتار.او.كمی.حالت.عادی.پیدا.كرد.و.با.اهالی.اشرام.سازش.داشت.هرچند.كه.رفتار.آمرانه.و. .

از.این.یك.نجار.بوده.است.و.روزی.وقتی.ایرج.به. دیكتاتوریش.باقی.مانده.بود..او.می.گفت.كه.چگونه.پیش.

تعمیر.یك.تخت.شكسته.مشغول.بود،.فول.واال.تقاضای.ابزار.نجاری.نمود.و.تخت.را.به.گونه.ای.تعمیر.كرد.كه.

ایرج.متقاعد.شد.كه.او.در.گذشته.یك.نجار.حرفه.ای.بوده.است..او.گاهی.چیزهایی.از.زندگی.پیشین.خود.به.یاد.

می.آورد.و.از.یك.همسر.و.چندین.طفل.مهربان.سخن.می.گفت..یكبار.گفت.كه.مست.شدن.او.به.این.صورت.

بوده.است:.روزی.در.یك.قهوه.خانه.نشسته.بود.كه.شخصی.یك.فنجان.قهوه.به.او.می.دهد.و.همین.كه.قهوه.

را.می.چشد.اتفاقی.برای.او.رخ.می.دهد.زیرا.به.هنگام.بازگو.نمودن.این.رویداد،.او.ناگهان.توقف.كرد.و.به.جایی.
خیره.شد،.مثل.اینكه.از.آن.پس.او.دنیا.را.از.دست.داده.بود.

در.آپریل.1940.زمانی.كه.اشرام.مست.ها.به.مهرآباد.انتقال.یافت،.فول.واال.را.به.آنجا.بردند.و.سرانجام. .
در.ژوئن.1940.او.را.به.بلگائوم.باز.گرداندند.

چینا.سوامی.مست.آسمان.سوم.بود،.سه.چهارم.جمالی.و.یك.چهارم.جاللی،.او.و.شریعت.خان.به.اشرام،. .

سرور.و.شادی.می.دادند..مهربابا.ابتدا.1940.در.تریوندرام.با.چینا.سوامی.تماس.حاصل.نمودند.و.او.را.تا.آن.حد.

دوست.داشتند.كه.با.خود.به.اشرام.بنگلور.آوردند..او.پیر.مردی.با.پوست.سیاه.رنگ.بود.و.جویدن.پان.را.دوست.

می.داشت،.به.طوری.كه.دهان.او.همیشه.از.آب.بزاق.قرمز.رنگ.برق.می.زد..او.چایی.را.داغ.تر.از.هر.كس.دیگری.

می.نوشید.و.وقتی.سیگار.می.كشید،.گاهی.طرف.روشن.آن.را.در.دهان.خود.می.گذاشت.و.وقتی.سیگار.را.تا.انتها.
می.كشید.ته.سیگار.را.كه.هنوز.می.سوخت.در.دهان.خود.قرار.می.داد.و.آن.را.می.جوید.

در.كوچه.ای.كه.پشت.یكی.از.كلبه.ها.بود.روكش.یك.سیم.برق.از.بین.رفته.بود،.همه.از.ترس.برق. .

گرفتگی.به.این.تیر.چراغ.برق.نزدیك.نمی.شدند،.اما.چینا.سوامی.این.تیر.را.دو.دستی.بغل.می.كرد.و.به.دور.آن.
می.رقصید.

او.از.دوستداران.موسیقی.بود.و.بیشتر.وقت.ها..آواز.می.خواند.و.می.رقصید..برای.تفریح.مست.ها،.خواننده.ای. .

به.مدت.دو.تا.سه.ساعت.در.روز.می.آمد.و.چینا.سوامی.به.رقصیدن.می.پرداخت.و.در.میان.رقص.گاهی.حال.

معنوی.به.او.دست.می.داد.و.بی.حس.می.افتاد.و.نقش.زمین.می.شد..بنابراین.باید.از.او.مواظبت.می.كردند.زیرا.اگر.

می.افتاد.ممكن.بود.استخوان.های.لطیف.جسم.مسن.او.بشكند..در.این.مواقع.مهربابا.مندلی.ها.را.به.یاد.خواجه.
معین.الدین.اهل.اجمر.می.انداختند.كه.او.نیز.در.میان.رقص.در.حالت.وجد.و.شوق.غرق.می.شد.
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چینا.سوامی.باوجود.سن.زیادی.كه.داشت،.مانند.یك.كودك.ده.ساله.بازیگوش.بود.و.روزی.در.حالی.كه. .

می.خواست.از.دیوار.باغ.پرش.نماید.بر.زمین.افتاد.و.زبان.او.پاره.شد.و.مجبور.شدند.آن.را.بخیه.كنند.و.وقتی.

كه.زبان.او.را.می.دوختند.او.به.درد.سوزن.به.طور.كامل.بی.تفاوت.بود..چینا.سوامی.مرد.دوست.داشتنی.و.سرگرم.

كننده.ای.بود،.اما.با.زنده.دلی.و.سرحال.بودن.شریعت.خان،.آن.مست.محبوبی.كه.آثاری.از.جمالی.و.جاللی.را.
نیز.دارا.بود.قابل.قیاس.نمی.باشد.

شریعت.خان.اولین.بار.در.شمال.غربی.میسور،.در.چیكموگالور،.شهر.زیبا.و.كوچكی.كه.چشم.های.شما. .

از.خیابان.های.آفتابی.آن.بر.كوه.های.پوشیده.از.جنگل.می.افتد،.مورد.تماس.قرار.گرفت..او.را.به.اشرام.بنگلور.

آوردند..او.و.چینا.سوامی.اشرام.را.سرزنده.نگاه.می.داشتند..شریعت.خان.با.سلیقه.همه،.جور.در.نمی.آمد.زیرا.از.

صحبت.كردن.دست.نمی.كشید..از.لحظه.ای.كه.بیدار.می.شد.به.آواز.و.رقص.مشغول.بود.تا.وقت.خواب..او.جوان.

بود،.قد.كوتاهی.داشت.و.همیشه.یك.كاله.نمدی.بر.سر.داشت.كه.گوش.های.او.از.آن.بیرون.قرار.می.گرفت..

تفریح.او.صحبت.بود،.صحبت.بود،.صحبت.و.صحبت.و.باز.هم.صحبت.بود..كلمه.ها.مانند.ریزش.پاییزی.برگ.

درختان.پیوسته.از.دهان.او.خارج.می.شدند..او.یك.كلمه.داشت.كه.پیوسته.تكرار.می.كرد.و.آن.شریعت.بود..اما.

او.این.را.با.كلمه.ها.و.جمله.های.دیگر.به.هم.می.آمیخت.به.طوری.كه.كسی.از.صحبت.های.او.سر.در.نمی.آورد..

بدین.ترتیب.وقتی.برای.اولین.بار.او.را.از.چیكموگالور.آوردند،.نام.او.را.پرسیدند.كه.در.پاسخ.گفت.شریعت.و.

بعدها.او.توضیح.داد.كه.نهصد.هزار.تن.همسر.و.نهصد.هزار.تن.فرزند.دارد.و.وقتی.از.او.پرسیدند.كه.آنها.كجا.
هستند.دوباره.پاسخ.داد:.»در.شریعت«.

نیز.دوست. او.رقصیدن.را. با.یك.آهنگ.دوباره.و.دوباره.تكرار.می.كرد.. او.آواز.می.خواند،.جمله.ای.را. .

داشت..و.زنگوله.به.مچ.پای.خود.می.بست.و.با.هیجان.چرخ.می.زد.و.آواز.می.خواند..او.آرام.و.با.محبت.بود.و.

همیشه.سرحال.بود..در.تمام.مدتی.كه.در.بنگلور.بود.و.بعدها.كه.به.مهرآباد.و.رانچی.رفت،.شریعت.خان.تنها.
یك.یا.دوبار.سرحال.و.سرزنده.نبود.

دیگران.هم.بودند.اما.در.مورد.آنها.چیز.زیادی.نمی.توان.نوشت..آنها.كه.عالقمند.هستند،.برای.شرح. .
حال.بیشتر.می.توانند.به.بخش.پیوست.تحت.عنوان.بنگلور.مراجعه.نمایند.

اشرام.دارای.دو.مركز.اصلی.بود..یكی.كلبه.ای.كه.مست.ها.در.آن.روزی.یكبار،.گرد.مهربابا.جمع.می.شدند. .

تا.به.آواز.یك.خواننده.حرفه.ای.گوش.كنند.و.دوم.»هتل.مست«..این.هتل.مكانی.بود.كه.به.مست.ها.هر.وقت.

تقاضا.می.كردند.چایی،.سیگار.و.پان.داده.می.شد..با.كمال.بی.دقتی.آن.را.بنا.كرده.بودند،.سقِف.كوتاه،.ستون.های.

كج.و.میزها.و.صندلی.ها.لق.لقی..این.طور.طراحی.شده.بود.تا.مست.ها.احساس.كنند.كه.مطابق.با.عادت.خود،.

در.یك.قهوه.خانه.ی.درجه.سه.هستند..چنین.قهوه.خانه.هایی.در.هند.فراوان.است..منظور.از.این.هتل.این.بود.

كه.محدودیت.هایی.كه.در.اقامت.خود.در.اشرام.داشتند.تا.حد.امكان.جبران.شود..در.اینجا.بابا.آهنگ.جدیدی.در.

زندگی.مست.ها.به.وجود.آورده.بود.و.برای.اینكه.آنها.آسان.تر.بتوانند.خود.را.وفق.دهند،..بابا.هر.آنچه.ممكن.بود.

را.در.جهت.برآوردن.خواسته.های.عجیب.و.غریب.آنها.معمول.می.داشتند.و.هتل.مست.یكی.از.وسایل.خوشی.و.
لذت.آنها.بود..

ما.نمی.دانیم.چه.انگیزه.ای.باعث.شده.كه.مهربابا.در.هر.گوشه.و.كناری.از.هندوستان.)اكنون.هند.و. .

پاكستان(.در.جستجوی.این.روح.های.مست.الهی.باشند؛.نیز.نمی.دانیم.كه.چرا.بابا.در.خدمت.به.آنها.دلسوزترند.

تا.یك.پدر.یا.یك.مادر.و.ساعی.تر.و.جدی.ترند.تا.یك.خدمتگزار.قابل.اطمینان..واقعیت.این.است.كه.بابا.به.

غذا. و. می.كنند. استحمام. را. آنها. نموده. اصالح. را. آنها. و.صورت. می.پردازند. مستی. هر. نیازهای. كوچك.ترین.

می.خورانند.و.لباس.می.پوشانند،.هر.نوع.خدمتی.را.با.دست.های.آرام.و.ُپرمهر.خود.انجام.می.دهند.و.این.كارهای.

خانه.را.با.چنان.عشق.و.شوخ.طبعی.تركیب.می.كنند.كه.بی.احساس.ترین.شاهد.و.ناظر.از.زیبایی.خدمت.بی.غرض.

را. ما.فقط.ظاهر.كار. نابینایی.معنوی.خود،. اینجاست.كه.در. افسوس. قرار.می.گیرد.. تأثیر. او.تحت. و.بی.ریای.
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می.بینیم.و.از.اهمیت.درونی.آن.غافلیم.
ویژه. مست.های. این. با. كردن. كار. به. روز. طی. در. را. خود. وقت.. بیشتر. بنگلور. در. بابا. تریتب. بدین. .
می.گذراندند.و.توجه.او.به.اشرام.دیوانه.ها.فقط.از.درجه.دوم.اهمیت.برخوردار.می.باشد..كار.روزمره.ی.اشرام.خیلی.
زود،.پیش.از.اینكه.پرندگان.در.آسمان.مشرق.به.آواز.خواندن.مشغول.شوند.شروع.می.شد.و.بی.وقفه.تا.زمان.

خواب.مست.ها.یعنی.ساعت.9.شب.ادامه.می.یافت.
آنها.كه.با.مهربابا.كار.می.كردند.می.دانستند.كه.در.جوار.او.بودن.و.در.نزدیكی.این.ماجراهای.عجیب.و. .
غریب.طریِق.معنوی.بودن،.سعادت.بزرگی.است،.اما.نباید.تصور.كرد.كه.كار.آنها.آسان.بوده.است..برای.یك.
فرد.سالم،.چندان.دشوار.نیست.كه.كار.روزانه.خود.را.طبق.روال.معینی.كه.باید.انجام.شود.به.انجام.برساند،.
او.جسم.و.فكر.خود.را.با.آهنگ.روز.به.راحتی.همساز.می.سازد..اما.بابا.به.ندرت.دوام.در.یك.برنامه.را.اجازه.
می.دهند.و.همین.كه.برنامه.مشخص.گردید.آن.را.دوباره.و.دوباره.تغییر.می.دهند،.به.طوری.كه.ساده.ترین.كار.به.
مشكل.ترین.كار.تبدیل.می.گردد..این.عامل.ها.باعث.می.شوند.كه.با.خدمت.نمودن.در.چنین.اشرامی،.شخصیت.
انسان.به.امتحان.درآید.و.مست.ها.)كه.هرچه.می.خواهند.و.به.محض.اینكه.می.خواهند.باید.به.آنها.داده.شود(.
.این.كار.را.آسان.تر.نمی.سازند..بدین.ترتیب.آنها.كه.در.چنین.اشرامی.كار.می.كنند،.باید.در.شخصیت.خود.قدرت.
هركول.و.صبر.ایوب.را.داشته.باشند.و.برای.اینكه.صفت.انسان.بودن.خود.را.حفظ.كنند.باید.این.دو.صفت.نیك.
را.با.شوخ.طبعی.سبك.سازند،.زیرا.بدون.این.سه.صفت،.ممكن.است.در.جنگ.با.كمبودهای.جسمانی.و.طوفان.

واكنش.های.احساسی.خود.با.شكست.رو.به.رو.گردند.
در.پایان.سه.چیز.را.باید.به.خاطر.سپرد..نخست.اینكه.بزرگ.ترین.مست.اشرام.بنگلور.بدون.تردید.چاتی. .
بابا.بود..نام.او.را.در.این.فصل.زیاد.تكرار.نكرده.ایم.زیرا.شرح.كامل.در.فصل.دوم.آمده.است،.اما.او.بزرگ.ترین.

مست.بنگلور.بود.
دوم.اینكه.عالوه.بر.مست.هایی.كه.در.این.فصل.نام.برده.شده.اند،.چند.تن.دیگر.نیز.بودند..این.عده.اگر. .
چه.مست.های.خوبی.بودند.اما.اهمیت.آنها.آن.چنان.نبود.كه.در.این.صفحه.ها.جای.داده.شوند..در.هر.حال.این.

مست.ها.در.قسمت.پیوست.تحت.عنوان.بنگلور.تشریح.شده.اند.
آخر.اینكه.این.اشرام.مست.ها.كه.در.آغاز.آپریل.1940.تعطیل.شد،.در.مهرآباد.وقتی.بابا.در.ماه.می.به. .

آنجا.رسیدند.دوباره.گشوده.شد.و.در.قسمت.بعد.در.این.فصل.به.اختصار.می.پردازیم.به.شرح.مرحله.ی.دوم.
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)4( 
مهرآباد

ماه.می.تا.اكتبر.1940

مهرآباد.از.دو.خصوصیت.عمده.برخوردار.است..نخست.اینكه.مكان.و.مركز.فعالیت.های.مهربابا.است،. .

دوم.اینكه.آنجا.خانه.و.كاشانه.انسان.است..مهرآباد.مكانی.است.كه.كار.و.نفوذ.بابا.حتی.بر.خاك.آنجا.نیز.تأثیر.
نهاده.و.در.داستان.زندگی.بابا.اهمیت.تاریخی.دارد.

در.آنجا.می.توان.در.نزدیكی.راه.آهن،.بر.روی.سبزه.زارهایی.كه.زمانی.ساختمان.های.مدرسه.بر.روی.آن. .

بنا.شده.بود.گشت.و.گذار.نمود.یا.زیر.شاخه.های.سبز.درخت.نیم.ایستاد.كه.در.كنار.آن.اتاقك.چوبی.قرار.دارد.كه.

درون.آن،.بابا.مسایل.معنوی.را.نوشته.اند.)كتابی.كه.هنوز.بر.دنیا.آشكار.نشده.است(..هر.گوشه.ای.از.این.مكان.

حاوی.داستانی.است.به.طوری.كه.اگر.به.آنجا.آشنایی.كامل.داشته.باشیم.سادگی.و.بی.آالیشی.آن.از.اشعه.های.
جاویدان.نفوذ.بابا.خواهد.درخشید.

با.مرور.تاریخچه.ی.كار.بابا.با.مست.ها.)منظور.مست.های.واقعی.است.كه.از.دیوانه.ها.مجزا.هستند(.با. .
تعجب.دریافتیم.كه.چقدر.كم.از.این.نوع.كارها.در.مهر.آباد.انجام.شده.است.

واقعیت.این.است.كه.پس.از.پایان.سال.1938.مهربابا.فقط.برای.مدت.های.كوتاه.در.این.مركزها.كه.در. .

نزدیكی.شهر.احمدنگر.قرار.دارند،.اقامت.نموده.اند.و.تنها.زمانی.كه.در.مهرآباد.اشرام.مست.ها.تشكیل.شد.هفته.ی.
اول.ماه.می.1940.بود.كه.در.پاییز.همان.سال.نیز.تعطیل.گردید.

اما.به.سه.دلیل،.شرح.این.اشرام.مست.ها.كه.در.مهرآباد.تشكیل.شد،.دشوار.می.باشد..نخست.اینكه.در. .

حقیقت..این.همان.اشرام.بنگلور.بود.كه.به.مهرآباد.نقل.مكان.كرده.بود.و.اشرام.بنگلور.را.در.قسمت.قبل.در.این.

فصل.توصیف.نموده.ایم..دوم.اینكه.در.ماه.جوالی،.اشرام.مهرآباد.به.مدت.سه.هفته.به.رانچی.انتقال.یافت.كه.

این.خود.تاریخچه.ی.آن.را.پیچیده.می.سازد.و.از.این.رو.مجبور.بوده.ام.قسمت.بعد.این.فصل.را.به.شرح.حال.اشرام.

رانچی.بپردازم.و.سوم.اینكه.كسی.از.اعضای.این.اشرام.نیست.كه.در.جای.دیگری.از.این.كتاب.تشریح.نشده.
باشد.

در.این.فصل.و.سایر.فصل.ها،.سفر.مهربابا.از.بنگلور.به.مهرآباد.را.كه.در.آغاز.ماه.آپریل.1939.صورت. .
پذیرفت.شرح.داده.ام،.سفری.كه.حدود.یك.ماه.به.طول.انجامید.

اشرام.مست.ها.بی.درنگ.پس.از.حركت.مهربابا،.از.بنگلور.نقل.مكان.كرد.و.در.اوایل.آپریل.به.مهرآباد. .

رسید..بدین.ترتیب.به.مدت.دو.تا.سه.هفته،.اهل.اشرام.در.منازلی.بر.روی.تپه.مهرآباد.جای.داده.شدند.و.مسئولین.
امر.به.آماده.ساختن.این.مكان.برای.كار.بابا.پرداختند..

تسهیالتی.برای.چاتی.بابا،.فول.واال،.شریعت.خان،.محمد.و.رامشیش.كه.همه.آنها.از.بنگلور.آورده.شده. .

بودند،.فراهم.آمد..همه.این.مست.ها.در.فصل.دوم.در.بخش.اشرام.بنگلور.و.یا.در.پیوست.كتاب.توصیف.شده.اند،.
بنابراین.بیش.از.این.در.مورد.آنها.نخواهم.گفت.

بر.روی.تپه.ی.مهرآباد،.درست.پشت.گنبد.سفید.رنگ،..فضای.مستطیل.شكلی.به.ابعاد.7x16.متر.وجود. .

دارد.كه.زمانی.زایشگاه.محقری.آنجا.بوده.است..دیوارهای.آن.از.آجرهای.خاكستری.رنگ.ساخته.شده،.سقف.آن.

فلزی.و.دِر.آن.به.سوی.حیاط.باز.می.شود..در.دو.طرِف.دیگر.این.حیاط.چند.اتاق.كوچك.قرار.دارد.و.در.گوشه.ای.
در.نزدیكی.دِر.ورودی،.یك.حمام.وجود.دارد.كه.در.كار.بابا.با.روح.های.مست.الهی.ضروری.می.باشد.

به.محض.ورود.این.پنج.مست.كه.از.اشرام.بنگلور.می.آمدند،.آنها.را.در.اتاق.های.متعددی.در.این.حیاط. .



104رهروان

جای.دادند.و.یك.»هتل.مست«.نظیر.آنكه.در.بنگلور.بود.بنا.گردید..یك.اتاق.مخصوص.در.فضای.مستطیلی.

شكل.مطابق.با.دستورهایی.كه.بابا.در.این.رابطه.داده.بودند.برای.او.ساخته.شد.تا.اینكه.در.تماس.نزدیك.با.
مست.ها.قرار.بگیرند.

از.چند.روز.استراحت.در.دره.ی.شادی.بی.درنگ.در. اولین.هفته.ی.ماه.می.رسیدند.و.پس. مهربابا.در. .

ساختمان.درمانگاه.قدیمی.بر.روی.تپه.مهرآباد.در.خلوت.نشستند..ایشان.هر.روز.با.مست.ها.كار.می.كردند.و.تنها.
آن.عده.از.مندلی.ها.كه.در.اشرام.مست.ها.بودند.و.یكی.دو.تن.دیگر.می.توانستند.هر.روز.او.را.ببیند.

آنها.كه.پیوسته.نزد.مهربابا.فعالیت.دارند.به.زودی.به.وقت.شروع.كارهای.روز،.عادت.می.كنند..مردم. .

عادی.چند.ساعت.بیش.از.آنها.می.خوابند،.اما.برنامه.این.چند.هفته.برای.اشرام.مست.ها.در.مهرآباد.بی.سابقه.بود..

در.چند.روز.اول،.بابا.برای.استحمام.مست.ها،.ساعت.5:30.صبح.می.آمدند.)كه.برای.بابا.زمان.غیرمعمولی.نیست.

كه.كار.خود.را.آغاز.نمایند(..واقعیت.این.است.كه.ایشان.به.مدت.یك.هفته.این.برنامه.را.اجرا.نمودند..اما.از.آن.

پس.بی.آنكه.هشدار.بدهند.هر.روز.زودتر.از.روز.قبل.می.آمدند،.به.طوری.كه.سرانجام.برای.شروع.كار.روزمره.

ساعت.12:30.نیمه.شب.می.آمدند..این.زمانی.بود.كه.چاتی.بابا.با.150.تا.200.سطل.آب.استحمام.می.شد.و.به.

كاركنان.اشرام.نیز.دستور.داده.شده.بود.كه.همه.چیز.را.آماده.كنند.تا.اینكه.بابا.بتوانند.كار.خود.را.بی.درنگ.آغاز.
نمایند.

این.تغییرها.و.آهنگی.كه.در.برنامه.های.روزمره.ایجاد.می.شد،.نوعی.سازش.با.شرایط.را.ایجاب.می.كرد،. .

چیزی.شبیه.آنچه.در.یك.جنگ.ضروری.می.باشد..فرد.می.باید.در.هر.موقع.از.روز.یا.شب.گوش.به.فرمان.بابا.

این.برهم.زدن.و. البته. برنامه.های.خود.را.تغییر.بدهد.. با.موقعیت.های.جدید،. باشد.و.طبق.دستور.در.برخورد.

دگرگونی.در.آنچه.عرف.و.معمول.است.یكی.از.خصوصیت.های.بارز.یك.رهبر.بزرگ.جهان.می.باشد.و.مهربابا.

به.عنوان.یك.طراح.زندگی.جدید.برای.نسل.های.آینده،.ابتدا.باید.بسیاری.از.نقش.های.قدیمی.را.نابود.و.منهدم.
نماید.

شش.هفته.اول.از.این.اعتكاف.و.كار.در.اشرام.مست.ها.مصادف.بود.با.فصل.های.پر.حادثه.ی.جنگ.وقتی. .

كه.بلژیك.تسلیم.شد.و.فرانسه.ظرف.چند.هفته.با.خاك.یكسان.گردید..آنها.كه.در.آن.زمان.بابا.را.می.دیدند،.

می.گویند.بابا.اخبار.روز.را.با.دقت.فراوان.دنبال.می.نمود.و.عالوه.بر.مطالعه.روزنامه.ها،.نقشه.ی.دنیا.را.نیز.همزمان.

مطالعه.می.نمودند..در.این.زمان.بود.كه.چاتی.بابا.در.اشرام.مهرآباد.در.شب.9.ژوئن.با.بحرانی.ناگهانی.رو.به.رو.

گشت.كه.بابا.توضیح.دادند.این.بحران.نتیجه.ی.رابطه.معنوی.او.با.فرانسه.بوده.است..این.ماجرا.به.تفسیر.در.
فصل.دوم.آنجا.كه.چاتی.بابا.توصیف.شده.است،.آمده.

اوایل.ژوئن.وقفه.ای.در.تاریخچه.ی.اشرام.پیش.آمد.زیرا.فول.واال.به.بلگائوم.فرستاده.شد.و.مهربابا.در. .

دیداری.غیر.منتظره.از.كلكته.با.كریم.بابا،.آن.مست.جاللی.و.بزرِگ.آسمان.ششم.مالقات.داشتند..آنگاه.برای.

چند.هفته.به.مهرآباد.بازگشتند.و.به.كار.خود.در.اشرام.مست.ها.ادامه.دادند.و.در.جوالی.به.مدت.سه.هفته.به.

رانچی.رفتند..به.جز.رامشیش.و.فول.واال.مابقی.مست.های.اشرام.مهرآباد.نیز.به.آنجا.انتقال.یافتند،.به.طوری.كه.
اشرام.رانچی.در.حقیقت.به.صورت.مرحله.ای.از.اشرام.مهرآباد.در.آمد.

و.اما.در.رانچی.یك.اتفاق.مهم.روی.داد.زیرا.كریم.بابا،.آن.مست.جاللی.و.بزرگ.آسمان.ششم،.به. .

اشرام.آنجا.آورده.شده.بود.و.از.این.رو.در.پایان.جوالی.وقتی.مهربابا.و.اهالی.اشرام.رانچی.به.مهرآباد.بازگشتند.

این.مست.بزرگ.نیز.آمده.بود..مندلی.ها.انتظار.داشتند.كریم.بابا.به.مدت.چندین.ماه.آنجا.بماند.ولی.وقتی.او.پس.

از.سكوت.موقت.دو.هفته.ای.اش.در.مهرآباد.به.كلكته.فرستاده.شد،.همگی.تعجب.كردند..كریم.بابا.یك.مست.

جاللی.بود.و.شاید.حضور.جسمانی.او.تهدیدآمیز.بود.و.شاید.بدین.علت.او.را.در.اتاِق.مخصوص.و.قفس.مانندی.

قرار.داده.بودند..چیزی.كه.در.حضور.كریم.بابا.بر.نگرانی.انسان.می.افزود،.اگر.چشم.های.درخشان.او.را.كنار.

بگذاریم،.ناخن.های.بلند.او.بودند.كه.در.انسان.این.حس.را.ایجاد.می.كرد.كه.چه.صدمه.ای.مشت.تیز.او.با.چنگال.
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مخوف.خود.می.تواند.به.بار.آورد..مطابق.با.گفتار.خود.بابا،.می.دانیم.كه.خلق.و.خوی.یك.مست.با.مفید.بودن.او.

در.كار.بابا.رابطه.دارد.و.به.خیال.ما،.یك.مست.جاللی.معتبر.و.واقعی.از.این.لحاظ.از.همه.دشوارتر.است..زیستن.

در.نزدیكی.یك.مست.جاللی.)اگر.اندكی.مبالغه.ورزیم(.به.زیستن.بر.روی.دامنه.های.یك.كوه.فعال.آتشفشان.
شباهت.دارد.

در.اواسط.آگوست،.كریم.بابا.اعزام.شد.و.بابا.اكنون.فقط.چاتی.بابا،.شریعت.خان.و.محمد.را.با.خود. .

داشتند..رامشیش.كه.در.ماه.می.در.اشرام.مست.ها.اسكان.داده.شده.بود.از.بسیاری.جهات.دشوار.شده.بود.و.پس.

از.حدود.دو.هفته،.به.اشرام.دیوانه.ها.انتقال.داده.شد..در.هر.حال.او.مستی.نبود.كه.مزیت.به.خصوصی.داشته.

باشد.و.با.دیگران.تناسب.نداشت..پس.از.اینكه.كریم.بابا.آنجا.را.ترك.نمود،.آرجون،.آن.مست.ناخن.و.مو.بلند.

.كه.یكی.از.مست.های.واقعی.اشرام.دیوانه.ها.بود.از.این.اشرام.به.باالی.تپه.آورده.شد.و.او.تا.زمانی.كه.اشرام.را.
در.ماه.اكتبر.تعطیل.نمودند،.نزد.بابا.بود.

در.این.موقع.یعنی.در.پاییز.1940.بود.كه.مراحل.تعطیل.نمودن.اشرام.دیوانه.ها.و.اشرام.مست.ها.پیش. .

آمد.و.برای.چند.هفته.مابقی.ساكنان.اشرام.دیوانه.ها.به.باالی.تپه.آورده.شدند.و.با.چاتی.بابا،.شریعت.خان.و.

محمد.و.آرجون.هم.مسكن.شدند..این.برای.آنها.تابستان.دلگشایی.بود،.زیرا.از.حضور.نورانی.مهربابا.پیش.از.
اینكه.به.منازل.خود.فرستاده.شوند.هر.روزه.بهرمند.می.شدند.و.این.برای.آنها.هدیه.ای.غیرمنتظره.بود.

متأسفانه،.شرح.زنده.ای.از.كار.اشرام.مست.ها.در.مهرآباد.آسان.نیست.زیرا.كه.بابا.در.آن.زمان.تقریبًا. .

همیشه.در.اعتكاف.بودند..چند.نفری.آنچه.روی.می.داد.را.شاهد.بودند.و.به.نظر.نمی.آید.كه.پس.از.ترك.كریم.

بابا.ماجرای.خاطره.انگیزی.رخ.داده.باشد..شرح.كامل.مربوط.به.تعطیل.شدن.این.اشرام.در.خاطرات.هیچ.كس.

زنده.نیست.شاید.به.این.علت.كه.ساكنان.اشرام.بدون.ترتیب.معینی.به.منزل.هایشان.فرستاده.می.شدند.تا.اینكه.
سرانجام.فقط.چاتی.بابا.و.محمد.باقی.ماندند..

توجه.بابا.اكنون.به.نحو.كامل.بر.چاتی.بابا.متمركز.بود.و.از.این.رو.بر.همگان.روشن.شد.كه.این.مست. .

بزرگ.آسمان.ششم.تنها.فردی.بود.كه.به.حساب.می.آمد..ارزش.واال.و.زیاد.چاتی.بابا.مورد.تأیید.قرار.گرفت.

وقتی.كه.بابا.در.آغاز.نوامبر.1940.به.سیالن.رفتند.و.از.آن.به.بعد.یعنی.تا.سپتامبر.1941.این.مست.بلند.مرتبه.
پیوسته.در.تماس.نزدیك.بابا.قرار.داشت.

به.جز.ورود.نیروبخش.كریم.بابا،.اشرام.مست.ها.در.مهرآباد.در.حقیقت.ادامه.ای.بود.از.اشرام.مست.ها.در. .

بنگلور.و.سنتر.رانچی.كه.دو.مرحله.ی.اشرام.مهرآباد.را.به.یكدیگر.متصل.می.ساخت.در.واقع.همان.اشرام.مهرآباد.

بود.كه.برای.چند.هفته.به.روی.این.كوه.كوچك.در.فالت.بیهار.انتقال.یافته.بود..اگر.این.اشرام.را.به.گونه.ای.

جامع.تر.مرور.نماییم،.می.بینیم.كه.تعطیل.شدن.تدریجی.آن.كه.در.پاییز.1940.آغاز.شد.در.واقع.مرحله.ی.نهایی.
از.كار.ویژه.ای.را.مشخص.می.كرد.كه.بابا.یك.سال.قبل.در.سپتامبر.1939.در.بنگلور.شروع.نموده.بودند..

اما.این.چیز.دیگری.را.نیز.مشخص.می.كرد.چرا.كه.خواننده.در.خواهد.یافت.كه.اشرام.بعدی.مست.ها. .

در.زمان.ورود.بابا.به.ماهابلشور.یعنی.سال.1946.تأسیس.گردید،.یعنی.شش.سال.بعد،.بنابراین.اشرام.مهرآباد.

آخرین.اشرام.مهم.و.اولیه.ی.مست.ها.بود.و.پس.از.چند.ماه.از.بسته.شدن.آن،.همان.طور.كه.در.فصل.بعد.خواهیم.
دید،.بابا.سفرهای.مهم.خود.را.در.رابطه.با.مست.ها.آغاز.نمودند.
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این.اشرام.كوچك.در.تاریخچه.ی.كار.مهربابا.با.مست.ها.دارای.اهمیت.می.باشد،.زیرا.كریم.بابا،.آن.مست. .
جاللی.بلند.مرتبه.ی.اهل.كلكته،.برای.نخستین.مرتبه.به.این.مكان.نزد.بابا.آورده.شد.

رانچی.بر.فالت.سنگ.خارا.در.دوهزار.پایی.از.سطح.دریا.واقع.می.باشد.و.در.ال.به.الی.مزارع.برنج.آنجا. .

درخت.و.سنگ.دیده.می.شود..برای.اقامت.مهربابا.منزلی.در.نظر.گرفته.شده.بود.كه.به.یك.ملكه.تعلق.داشت.كه.

قسمت.اصلی.ساختمان.از.آجرهای.قرمز.رنگ.ساخته.شده.بود..جای.كم.و.بیش.متروكه.ای.بود.كه.نه.در.خود.

شهر.و.نه.در.حومه.ی.شهر.قرار.داشت..جلوی.آن.یك.جاده.بود.و.باغ.پشت.آن.به.سبزه.زارهایی.كه.به.مزارع.

برنج.منتهی.می.شدند،.وصل.می.شد..تنها.منظره.ی.جالب.توجه.در.آنجا،.یك.كوِه.سنگی.به.ارتفاع.سی.متر.بود.

كه.در.نزدیكی.باغ.واقع.بود..به.جز.آن،.چیز.دیگری.كه.غیرمعمول.یا.جالب.توجه.باشد.در.آنجا.وجود.نداشت..
مندلی.ها.و.مست.ها.در.اتاق.های.كوچكی.در.گوشه.ی.باغ.اقامت.داشتند.

تنها.چهار.نفر.مست.در.اشرام.رانچی.حضور.داشتند.و.سه.تن.از.آنها.به.همراه.اعضای.گروه.از.مهرآباد. .

آورده.شده.بودند..قبل.از.همه.باید.چاتی.بابا.را.نام.برد..او.جواهر.مست.ها.بود.و.در.فصل.دوم.شرح.گردیده..به.

غیر.از.او.شریعت.خان.و.محمد.بودند..شریعت.خان.برای.یك.یا.دو.ساعت.همدم.خوبی.بود،.اما.بعد.از.آن.اعصاب.

انسان.را.ناراحت.می.كرد..او.بیشتر.روز.را.به.صحبت.كردن.مشغول.بود،.حرف.هایی.كه.سر.و.ته.نداشتند.و.وقتی.

از.صحبت.كردن.خسته.می.شد.به.رقص.و.آواز.مشغول.می.شد..آواز.او.خواندن.یك.جمله.بود.كه.با.آهنگ.آن.

را.دوباره.و.دوباره.تكرار.می.كرد..باید.افزود.كه.محمد.ادای.آواز.خواندن.شریعت.خان.را.در.می.آورد،.اما.او.آواز.

را.خارج.از.نت.می.خواند.و.صدای.این.دو.در.حیاط.كوچكی.كه.در.آن.هفت.اتاق.كوچك.برای.بابا.و.مست.ها.و.
خدمه.قرار.داشت.طنین.می.انداخت.

بلند.مرتبه.ی. بابا.بود..این.مست. از.این.یادآور.شدم.كه.شخصیت.برجسته.اشرام.رانچی.كریم. پیش. .

جاللی.در.فصل.دوم.شرح.داده.شده.است.و.در.اینجا.كافی.است.بگوییم.كه.او.بدون.استثناء.شاهانه.ترین.روِح.
مست.الهی.بود.كه.در.تماس.نزدیك.مهربابا.قرار.می.گرفت..

شاید.در.این.تفسیر.كوتاه.و.مختصر،.بر.علیه.اشرام.رانچی.تعصب.نشان.داده.باشم،.اما.شاید.برچسب. .

اشرام.مست.ها.بر.آن.نهادن.برخالف.مقصدهای.مهربابا.بوده.باشد..درحقیقت.جزو.برنامه.اصلی.بابا.این.نبود.كه.

در.آنجا.موسسه.یا.اشرامی.برای.مست.ها.تأسیس.گردد،.بلكه.به.نظر.می.آید.كه.او.می.خواست.از.آن.ناحیه.از.

هندوستان.دیدن.نماید.و.برای.كار.خود.تنی.چند.از.مست.ها.را.همراه.خود.داشته.باشد..توقف.موقت.در.رانچی.
به.سه.هفته.نمی.رسید،.بنابراین.طبیعی.بود.كه.در.آنجا.برنامه.مفصلی.برای.مست.ها.ریخته.نشود..

همان.طور.كه.پیش.از.این..اشاره.شد،.اهمیت.آن.به.خاطر.كریم.بابا.بود.و.به.خاطر.همین.یك.دلیل.هم. .
كه.باشد،.با.اشرام.های.دایمی.در.یك.سطح.و.قابل.مقایسه.می.باشد.
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دسامبر.1946.و.ژانویه.1947

مهربابا.در.پایان.پاییز.سال.1946.در.صدد.اختتام.اعتكافی.بر.آمدند.كه.در.آپریل.همان.سال.آغاز.نموده. .

بودند..منزل.بزرگی.در.ماهابلشور.اختیار.شد.كه.4500.پا.باالتر.از.سطح.دریا.قرار.داشت..این.منزل.در.منطقه.ی.

بدوِن.درخِت.یك.جنگل.واقع.بود.كه.بدنه.ی.پیج.و.خم.دار.درختان.خزه.گرفته.و.برگ.های.براق.آنها.نمای.جنوبی.

این.منزل.را.تشكیل.می.داد.و.در.پشت.آن.تا.مرز.افق،.كوه.و.تپه.دیده.می.شد..در.طول.روز،.نغمه.ی.پرندگان.

بی.شمار.در.این.جنگل.به.گوش.می.رسید.كه.بیش.از.همه.آوای.بلبل.های.سرخ.گونه.بود..هنگام.عصر.شغال.ها.

پنهانی.در.آنجا.در.حركت.بودند.و.هنگام.شب،.نگهبان.شبانه،.گاه.و.بی.گاه.پلنگی.را.می.دید.كه.آهسته.درحركت.
است.و.یا.اینكه.از.دیوار.باغ.قصد.پرش.دارد.

در.این.جنگل.سحرآمیز،.در.فاصله.صد.متری.از.این.منزل،.یك.اصطبل.مربع.شكل.و.قدیمی.قرار. .

داشت.كه.سقف.آن.فلزی.و.دیوارهای.آن.بلند.و.از.سنگ.های.قهوه.ای.رنگ.پوشیده.شده.بودند..در.ورودی.این.
اصطبل.قدیمی.بود.و.لوالهای.زنگ.زده.آن.صدا.می.دادند.

همین.كه.مهربابا.و.گروه.او.رسیدند،.كارگرها.فراخوانده.شدند.تا.این.اصطبل.را.به.اشرام.مست.ها.مبدل. .

سازند..این.مكان.را.به.خوبی.نظافت.كردند.و.دور.آن.را.حصیر.گرفتند..اجاق.هایی.برای.گرم.كردن.آب.كارگذاری.

شده.و.یك.حمام.كوچك.با.كف.سیمانی.و.دیوارهای.حصیری.در.مجاورت.این.اصطبل.بنا.گردید..هر.آنچه.برای.

كار.بابا.با.مست.ها.مورد.نیاز.بود،.مانند.چراغ،.مستراح،.جای.نشستن،.جای.خوابیدن.و.بسیاری.چیزهای.دیگر.

توسط.كارگرهای.روزمزد.و.مندلی.ها.كه.تحت.راهنمایی.مهربابا.كار.می.كردند.نصب.و.كارگزاری.شد..ویشنو.

.همه.روزه.به.بازار.می.رفت.تا.نیازهای.منزل.نظیر.پتوهای.قهوه.ای.رنگ.كه.توسط.اهالی.دهكده.بافته.شده.بود،.

لباس.های.كتانی،.صابون.و.لیف.حمام،.بشقاب.و.لیوان.برای.غذا.را.تهیه.نماید..روز.به.روز.و.اتاق.به.اتاق.این.
ساختمان.تو.در.تو.به.وضعیت.مناسب.در.می.آمد.

مهربابا.چند.هفته.پیش.از.آن.به.برخی.از.پیروان.دستور.داده.بودند.كه.هر.یك.به.مكان.بخصوصی. .

بروند،.یكی.به.گوجرات،.دیگری.به.هنِد.مركزی.و.باز.هم.دیگری.به.بمبئی.و.تا.به.آخر.و.اینكه.آنها.باید.در.

جستجوی.مست.های.شبه-.مجذوب.یا.شبه-.سالك.از.نوع.پیشرفته.باشند.و.دركل..9.نفر.را.تا.تاریخ.20.دسامبر.
به.ماهابلشور.بیاوردند،..تاریخی.كه.برای.شروع.اشرام.مقرر.و.تعیین.شده.بود.

معلوم.نیست.كه.دست.مایا.بر.برنامه.های.مهربابا.سنگینی.كرده.بود.و.یا.پیروانی.كه.برای.یافتن.مست.ها. .

رهسپار.شده.بودند،.بدشانس.بودند.و.یا.اینكه.آنها.برای.انجام.آن.كار.صالحیت.نداشتند..در.هر.حال..زحمت.

همه.آنها.كم.و.بیش.بی.حاصل.بود..با.وجودی.كه.اشرام.مست.ها.در.20.دسامبر.آماده.بود،.اما.تنها.مردی.را.كه.

در.آن.روز.به.آنجا.آوردند،.بشیر.بود..او.پیرمرد.مسلمانی.بود.كه.به.بیماری.پاركینسون.مبتال.بود.كه.آنها.او.را.به.

جای.یك.مست.به.حساب.آورده.بودند..بنابراین.تعجب.نیست.كه.فضای.اندوهباری.آنجا.را.فرا.گرفته.بود..بابا.

همه.را.به.یك.جلسه.دعوت.نمودند.تا.در.مورد.قدم.بعدی.بحث.شود.در.نتیجه.علی.شاه.)مست.عالی.مقام(.را.

از.احمدنگر.فرا.خواندند.و.برخی.از.مندلی.ها.دوباره.برای.آوردن.مست.ها.راهی.گردیدند..به.آنها.گفته.شده.بود.

كه.بدون.مست.نباید.باز.گردند.و.حداقل.هر.یك.از.ایشان.یك.مست.همراه.خود.بیاورد..در.ضمن.بابا.تصمیم.

گرفتند.اشرام.را.به.سه.بخش.تقسیم.نمایند،.یك.بخش.برای.مست.ها،.دیگری.برای.دیوانه.های.خدا.و.آن.دیگر.
برای.سالمندانی.كه.به.راستی.فقیر.و.معلول.بودند.
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بابا.هدف.را.مشخص.ساختند:.شش.نفر.برای.هر.بخش.و.دوباره.بعضی.دیگر.را.بابا.به.پونا.و.احمدنگر. .
فرستادند.تا.در.پی.دیوانه.های.خدا.و.پیرمردهای.فقیر.و.معلول.جستجو.نمایند.

این.كوشش.دوباره.كه.مهربابا.و.آنها.كه.برای.اجرای.برنامه.های.او.برگزیده.شده.بودند.به.انجام.رساندن،. .

نتیجه.ی.مطلوب.خود.را.حاصل.كرد.و.از.فضای.اشرام.پس.از.چند.روز،.سر.و.صدای.فعالیت.های.انسانی.به.

گوش.می.رسید..علی.شاه.كه.فوری.از.احمدنگر.آورده.شده.بود.بیشتر.روز.را.مجسمه.وار.بر.روی.تشك.خود.

می.نشست.و.پاكت.پشت.پاكت.سیگار.می.كشید.و.بقیه.تك.تك.یا.دو.نفر.دو.نفر.می.رسیدند.كه.بعضی.از.آنها.
را.نگاه.می.داشتند.و.آنهایی.كه.مناسب.نبودند.را.بعد.از.خوراك.و.استراحت.شبانه.باز.پس.می.فرستادند.

من.بر.آن.نیستم.كه.فهرست.آنها.كه.آمدند.و.رفتند.را.ارایه.دهم،.اما.آنها.كه.می.خواهند.فهرست.ساكنان. .

اصلی.را.بررسی.نمایند،.می.توانند.به.قسمت.پیوست.در.انتهای.كتاب.مراجعه.كنند..فهرست.اسامی.و.تاریخ.ها.

را.نوشتن،.امری.كسل.كننده.خواهد.بود،.از.این.رو.می.خواهم.فقط.یك.تصویر.كلی.و.چند.تن.از.شخصیت.های.
برجسته.این.اشرام.را.ارایه.نمایم..ابتدا.می.پردازیم.به.كارهای.روزانه.

را.به.صدا.در. بودند. از.سقف.اشرام.آویخته. هر.روز.صبح.وقتی.كه.نسیم.سحری.برگ.درختانی.كه. .

می.آورد،.آقا.بیدول7.فتیله.ی.چراغ.را.روشن.می.كرد.و.به.بالین.هر.یك.از.ساكنان.رفته.و.شانه.او.را.حركت.می.داد..

آن.گاه.دست.ها.به.حالت.كشیده.در.می.آمد.و.صدای.خمیازه.ی.مردها.بگوش.می.رسید.كه.با.اكراه.از.زیر.پتوهای.

خود.بیرون.می.آمدند.و.بعد.صدای.پاك.كردن.بینی.آن.عده.كه.به.هوای.سرد.زمستان.عادت.نداشتند..سپس.

وقت.شستشوی.صورت.و.دهان.بود.و.سرانجام.در.ساعت.6:30..به.هر.یك.از.ساكنان.اشرام.یك.فنجاِن.بزرگ.
چایی.داده.می.شد.

كار.اصلی.مهربابا.بین.ساعت.هشت.و.نه.صبح.شروع.می.شد.و.بعضی.ها.استحمام.می.شدند..موی.سر. .

و.صورت.تازه.وارد.ها.كوتاه.می.شد.و.لباس.كثیف.آنها.را.از.تن.بیرون.آورده.و.حمامشان.می.كردند.و.سپس.پودر.
ضد.شپش.به.آنها.زده.می.شد.و.آن.گاه.لباِس.تمیز.و.كتانی.بر.تن.آنها.می.كردند.

مهربابا.در.حدود.یك.ساعت.با.علی.شاه.و.گاهی.نیز.با.مست.دیگری.خلوت.می.نمودند..در.طول.مدت. .

این.نشست.ها.كه.در.سكوت.انجام.می.گرفت،.كاركنان.اشرام.در.بیرون.باقی.می.ماندند.و.درهای.سنگین.اصطبل.
بسته.می.شد.

در. بودند. شده. احاطه. ادویه.ها. بوی. از. كه. مستخدمین. از. تن. دو. یكی. صبح. ساعت11. به. نزدیك. .

حالی.كه.سینی.های.مسی.و.پر.از.ظرف.های.آلومینیومی.را.بر.سر.حمل.می.كردند،.نهار.را.به.درب.ورودی.اشرام.

می.رساندند..آقا.بیدول.یا.هر.كس.دیگری.كه.آنجا.بود.ظرف.های.غذا.را.گوشه.ای.در.سایه.و.نزدیكی.در.اشرام.

می.گذاشت.و.یك.دسته.بشقاِب.آلومینیومی.در.كنار.آنها.قرار.می.داد..آن.گاه.مهربابا.كه.از.نشسِت.خاموش.خود.
بیرون.آمده.بودند.بر.روی.یك.چهار.پایه.كوتاه.می.نشستند.و.در.بشقاب.ها.غذا.می.كشیدند.

همیشه.یك.ساعت.جلوتر.توسط.بابا.به.علی.شاه.غذا.داده.می.شد.و.در.موقع.صرف.غذای.عمومی،.بابا. .

گاهی.یك.مست.ویژه.را.با.دست.های.خود.غذا.می.دادند..دیوانه.های.خدا.و.فقرا.خودشان.غذایشان.را.در.حالت.

نشسته.در.ردیفی.كه.در.حیاط.اصطبل.تشكیل.می.دادند.صرف.می.كردند،.بعضی.در.سكوت.غذا.را.میل.می.كردند،.
بعضی.در.حالی.كه.با.خودشان.حرف.می.زدند.و.بعضی.در.حالی.كه.با.همسایگان.خود.پِچ.پِچ.می.كردند.

پس.از.صرف.نهار،.چند.نفر.از.پیرمردها.بدن.های.فرسوده.ی.خود.را.در.آفتاِب.زمستان.گرم.می.كردند،. .

آفتاب. زیر. یا. سایه. زیر. دلخواه.خود. به. دیگر. برخی. و. قیلوله.می.كردند. پتوهای.خود.خواب. زیر. دیگر. بعضی.

می.نشستند..مست.ها.و.دیوانه.های.خدا.نیز.از.آنها.تقلید.می.كردند،.خواب.می.كردند،.سیگار.می.كشیدند.یا.صحبت.

می.كردند.تا.اینكه.ساعت.2.بعد.از.ظهر.می.شد.كه.وقت.صرف.چایی.بود..آنها.به.هر.چه.دلخواهشان.بود.آزاد.

آقا.بیدول.در.دو.هفته.اول.متصدي.اشرام.بود.و.سپس.مهربابا.او.را.براي.كار.دیگري.رهسپار.نمودند..پس.از.رفتن.آقا.بیدول،.نگهداري.اشرام.به.عهده.ی.كاكا.و.  7
بهرام.جساواال.بود.
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بودند.
دوباره. از.ظهر. بعد. از.مست.ها،.حدود.ساعت.سه. دوتن. یكی. با. نشست. برای. معمول. به.طور. مهربابا. .

می.آمدند.و.به.مدت.یكی.تا.دو.ساعت.به.نیازهای.جسمانی.و.روحانی.آنان.می.پرداختند.
پس.از.صرف.شام.كه.بین.ساعت.های.پنج.تا.شش.صورت.می.گرفت.و.توسط.خود.بابا.داده.می.شد،. .
اهل.اشرام.دوباره..آزاد.بودند.كه.هرچه.می.خواهند.بكنند..آنها.خوشحال.بودند.كه.جایی.بنشینند.و.كاری.نكنند.
یا.بكنند،.بسیاری.از.آنها.به.ویژه.دیوانه.های.خدا.و.مست.ها.بی.وقفه.سیگار.دود.می.كردند.و.در.افكار.خود.غرق.

می.شدند.
كارهای.روزمره.ساده.بود.و.تحت.نظر.مهربابا.و.مسئولین.اشرام.به.آسایش،.نظافت.و.تغذیه.ی.اهل. .
اشرام.توجه.می.شد..در.مورد.تأثیرهای.بلند.مدت.و.درونی.این.تماس.های.روزانه،.شاید.فقط.بتوانیم.بگوییم.كه.
كمك.بیرونی.تنها.به.منزله.چوب.بستی.بود.برای.یك.عمارت.و.بنای.نامریی.كه.طرح.و.نقشه.آن.فقط.برای.

بابا.)سازنده.كل(.روشن.و.شناخته.بود.
چنان.كه.گفتیم.اهل.اشرام.بر.سه.گروه.تقسیم.می.شدند:.مست.ها،.دیوانه.های.خدا.و.فقرای.سالخورده. .
و.اینكه.آنها.برحسب.شایستگی.و.تمایل.به.اقامت.می.آمدند.و.می.رفتند..بعضی.از.گداهای.حرفه.ای.نیز.به.علت.
كهولت.سن.به.آنجا.آورده.شده.بودند،.اما.با.خصوصیت.های.مفت.خوری.و.ناآرامی.كه.در.آنها.بود.تمایلی.به.

اقامت.نشان.نمی.دادن.و.در.واقع.برای.كار.مهربابا.نیز.مساعد.نبودند.
از.میان.فقرایی.كه.در.آنجا.اقامت.كردند،.پیرمردی.بود.اهل.احمدنگر.كه.فرزندان.او.همگی.به.جز. .
یك.پسر.نابینا.او.را.ترك.كرده.بودند،.او.و.این.پسِر.نابینا.برای.اینكه.از.گرسنگی.هالك.نشوند.هر.روز.گدایی.
می.كردند..یكی.دیگر.معلم.پیری.بود.كه.به.علت.بیماری.فراموشی،.وضع.دشواری.داشت..او.با.صدقه.ی.فامیلی.
زندگی.می.كرد..او.را.چند.روز.بیشتر.نگاه.نداشتند.چون.كه.سرمای.زمستان.در.ماهابلشور.بر.قلب.او.فشار.بسیاری.

وارد.می.آورد.
قابل.توجه.ترین.آنها.پیر.مردی.اهل.پونا.بود،..قدی.بلند.با.ریش.و.موهای.سفید.رنگ.كه.بر.شانه.های.او. .
آویزان.بودند،.پوستی.گندمی.رنگ،.چشمانی.به.رنگ.آبی.و.یك.لبخند.زیبا.داشت..قیافه.و.شكل.او.به.حضرت.
موسی.شباهت.داشت..او.یك.طالب.بود.و.صادقانه.شیفته.ی.معنویت..او.صدای.خوبی.داشت.و.همیشه.دیگران.

را.با.آوازهای.عرفانی.مبهوت.می.ساخت..
در.جمع.دیوانگان.خدا،.تنها.دو.نفر.جلب.توجه.می.كردند..یكی.از.آنها.به.ظاهر.نادان.و.مسخره.بود.و. .
اشرام.را.سرحال.می.آورد..او.به.پهلوان.شهرت.داشت.و.در.پس.كوچه.های.احمدنگر.یافته.بودندش..به.نظر.بیست.
و.پنج.ساله.می.آمد.و.قدی.در.حدود.یك.متر.و.شصت.سانتیمتر.داشت..وقتی.برای.استحمام.برهنه.می.شد.از.
بدن.عضله.دار.و.متناسب.او.می.توان.پی.برد.كه.چرا.او.را.پهلوان.می.خوانند..وقتی.در.موارد.نادر.باهیبت.و.باوقار.

جلوه.می.كرد،.هیكل.كوتاه.و.عضله.دار.او.این.احساس.را.در.شخص.بیدار.می.كرد.كه.با.او.نباید.شوخی.كرد.
با.این.وجود،.طبیعت.او.مانند.یك.كودك،.مهربان.بود.و.علت.آن.تا.حدودی.رشد.ناقص.ذهنی.و.نیز. .
عالقه.و.گرایش.به.جلب.رضایت.دیگران.و.كمك.و.خوشحال.نمودن.آنها.بود..وقتی.كاری.را.از.او.می.خواستند.
آن.دستور.را.كلمه.به.كلمه.چندین.مرتبه.تكرار.می.كرد،.مثل.اینكه.می.خواست.اطمینان.حاصل.نماید.كه.این.
همان.چیزی.است.كه.از.او.خواسته.شده.و.به.غالمی.شبیه.بود.كه.برای.جلب.رضایت.ارباب.خود.به.هر.كاری.
دست.می.زند..قیافه.او.خنده.آور.بود.و.موجب.می.شد.هر.كاری.را.كه.انجام.می.دهد،.حتی.نشستن.و.برپاخاستن.
او.خنده.دار.جلوه.كند..او.دوست.داشت.كه.مردم.نزدش.بروند.و.به.او.توجه.كنند..او.تناسب.اندام.خود.را.بدون.
شك.با.تمرین.كسب.نموده.بود،.چرا.كه.با.كوچكترین.اشاره.بر.پا.می.ایستاد.و.در.حالی.كه.می.خندید.به.انجام.

حركت.های.بدنی.می.پرداخت.
او.نسبت.به.ساكنان.اشرام.مهربان.و.مفید.بود،.برای.آنها.سیگار.می.آورد.و.آن.را.روشن.می.كرد..از. .
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راه.های.ساده.سعی.می.كرد،.مفید.واقع.شود..اگر.از.او.می.پرسیدند.كه.خدا.كجاست.پاسخ.می.داد:.»او.در.دل.
است«.

نفر.دوم.از.این.طبقه،.واسوِدو.سوامی.بود،.او.یك.مرتاض.كوتاه.قد.و.پیر.بود..او.اهل.آله،.دهكده.ای.بین. .

پونا.و.ناسیك.بود..او.از.آنهایی.بود.كه.كوشش.های.معنوی.آنها.موجب.می.شود،.دیوانه.ی.خدا.گردند..اندام.او.

كوتاه.و.بد.قواره.بود..پوستش.صاف.و.موی.سرش.پر.پشت.و.خاكستری.رنگ.بود..پشتش.خم.و.هر.دو.پای.او.

به.طور.عجیبی.به.سمت.باال.خم.بودند.و.زانوهایش.به.جمود.مفاصل.مبتال.بودند..برای.استحمام.روزانه.و.سایر.

كارهای.الزم،.دو.یا.سه.نفر.باید.بلندش.می.كردند..زانوهای.او.به.اندازه.ای.درد.داشت.كه.حركت.دادنش.موجب.
درد.بسیار.می.شد.

لباس.زعفرانی.رنگ.بر.تن.داشت.و.اسباب.بازی.های.بسیاری.داشت.كه.دوست.داشت.همیشه.همراه. .

داشته.باشد..به.طور.مثال.در.ماهابلشور.او.به.همراه.خود.یك.جغجغه،.دو.عروسك،.یك.سگ.سفید.چوبی.كه.

لكه.های.سیاه.داشت.و.سرش.تكان.می.خورد.و.چند.عدد.خرده.ریزه.های.شكسته.داشت.كه.شاید.زمانی.اسباب.

بازی.های.دلخواه.او.بوده.اند..او.پنج.عدد.انگشتر.داشت.كه.دو.عدد.آنها.قیمتی.بودند.و.همان.طوری.كه.اسباب.
بازی.های.خود.را.دوست.داشت.این.انگشترها.را.نیز..دوست.می.داشت..

او.همیشه.به.زبان.مراتی.با.صدای.غم.آلوده.صحبت.می.كرد.و.موضوع.صحبتش.از.نیازهای.جسمانی.اش. .
تا.نقل.قول.هایی.از.سوره.های.مذهبی.در.نوسان.بود.

رخت.خواب.او.كه.از.آله.به.همراه.آورده.بود،.بسیار.پاكیزه.و.از.جنس.خوب.بود.و.واضح.بود.كه.هم. .

روستایی.هایش،.دوستش.داشتند.و.از.او.نگهداری.می.كردند..او.هیچ.وقت.دراز.نمی.كشید.اما.وقتی.می.خواست.

بخوابد.پشت.خمیده.ی.خود.را.قدری.خمیده.تر.می.كرد.و.به.سمت.جلو.روی.یك.بالش.خم.می.شد،.در.وضعیتی.

و. بود. نحیف. و. بسیار.كوچك. او. جثه. می.رود.. بخواب. حالت. این. در. او.چطور. كه. بود. در.شگفتی. انسان. كه.

واضح.بود.كه.از.محدودیت.های.جسم.معیوب.خود.بسیار.رنج.می.برد،.به.طوری.كه.هر.كسی.احساس.می.كرد،.

نمی.توانست.بدون.حس.ترحم.به.او.نگاه.كند..او.فقط.به.مدت.سه.تا.چهار.روز.در.ماهابلشور.نگه.داشته.شد،.چرا.
كه.صحیح.نبود.او.را.كه.كم.بنیه.و.ضعیف.بود.در.معرض.هوای.زمستان.قرار.داد.

از.مست.ها.شاید.دوندی.بوا.از.همه.جالب.تر.بود..او.را.از.شهر.وای.آورده.بودند،.شهر.روستایی.خوبی.كه. .

در.ساحل.رودخانه.ی.كریشنا.در.شرق.دامنه.های.تپه.های.ماهابلشور.قرار.دارد..او.حدود.پنجاه.سال.داشت..موی.

سرش.كوتاه.و.خاكستری.و.پوستی.صورتی.رنگ.با.چشمانی.مهربان.داشت.كه.درخشش.آنها.مانند.درخشش.

به.نظر.قدری.متحیر. او. او.چهره.ای.خندان.نداشت..چهره.ی. اما. لبخند.بر.چهره.دارد،. چشمان.كسی.بود.كه.

بر.روی. دریاچه.می.وزد. بر.روی.یك. بادی.كه. مانند. بود.كه.گهگاه. پیشانی.اش. بر. لطیفی. می.آمد..چین.های.

آنها.اخم.نقش.می.بست..او.شلوار.و.پیراهن.هندی.با.یك.كت.كتانی.كه.آستین.هایش.به.قدری.دراز.بودند.كه.

دست.هایش.در.آن.مخفی.می.شدند.بر.تن.داشت..جیب.های.كتش.از.چیزهای.خرده.ریز.باد.كرده.بودند..او.دو.
عدد.بقچه.داشت.كه.با.دقت.گره.خورده.بودند.و.به.ندرت.آنها.را.از.نظر.دور.می.داشت.

صدای.او.به.ناله.ای.شباهت.داشت،.چیزی.شبیه.ناله.ی.سگ.كه.می.خواهد.شما.او.را.به.راه.رفتن.ببرید.. .

او.خیلی.خالصه.صحبت.می.كرد.و.جمله.های.شكسته.را.با.چنان.ناله.ای.ادا.می.كرد.كه.انسان.فكر.می.كرد.هر.آن.

ممكن.است.به.گریه.كردن.مشغول.شود..یك.مشت.سكه.پول.خرد.در.یكی.از.جیب.هایش.بود..او.عادت.داشت.
كه.از.هر.كسی.كه.خوشش.می.آمد.چند.عدد.سكه.پول.خرد.)چند.انا(.به.او.بدهد.

او.حركت.های.یك.مست.جمالی.را.داشت.و.با.دست.های.خود.اشاره.های.غریبی.را.می.نمود..برجسته.ترین. .

عادت.او.این.بود.كه.زمین.را.با.یك.یا.دو.دست.لمس.نماید،.برای.این.منظور.خم.می.شد.و.سپس.دو.دست.خود.

را.بر.هم.جفت.كرده.پیشانی.خود.را.لمس.می.نمود..او.نه.تنها.زمین.را.این.گونه.لمس.می.كرد،.بلكه.هر.شیی.كه.
بر.سر.راهش.قرار.می.گرفت.را.نیز.این.گونه.لمس.می.نمود.
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به. اشرام. كارگر. جوانان. زمانی.كه. به.خصوص. ناگهانی. عصانیت. با. گاهی. او. معمول. آرامش. و. متانت. .

او. از. آنها. نتیجه. در. و. بود. نموده. پرتاب. آنها. بر. مرتبه.سنگ. دو. یكی. او. برهم.می.خورد.. او.دستور.می.دادند،.
می.ترسیدند.

مهربابا.توضیح.فرمودند.كه.دوندی.بوا.در.آسمان.پنجم.است.و.در.مرز.ورود.به.حالت.شبه-.مجذوب.قرار. .

دارد..به.طور.كلی.او.در.ماهابلشور.خوشحال.نبود.و.مرتب.اصرار.داشت.كه.او.را.به.وای.بازگردانند..او.سه.هفته.

در.اشرام.اقامت.داشت.و.آن.گاه.به.شهر.خود.فرستاده.شد..گویا.او.بیشتر.عمر.خود.را.در.شهر.وای.گذرانده.است.
و.در.گذشته.آنجا.در.یكی.از.ادارات.مأمور.دولت.بوده.است.

اگر.دوندی.بوا.صرف.نظر.از.عصبانیت.های.گاه.و.بی.گاه.اش،.كمرو.و.خجالتی.بود،.كبیر.قطب.مخالف.او. .

بود..كبیر.از.كسانی.بود.كه.هرگز.نمی.توان.فراموشش.كرد..او.بلندترین.و.ناهنجارترین.خنده.را.داشت..بیست.یا.

سی.مرتبه.در.روز.قهقهه.های.بِد.او.در.جنگل.منعكس.می.شد.و.شاید.پرندگان.و.حیوان.ها.را.تا.یك.كیلومتری.
آنجا.به.ترس.و.وحشت.وا.می.داشت.

او..اهل.پندرپور.بود.و.یك.روز.ماسا.در.آگوست1940.او.را.به.مهرآباد.نزد.مهربابا.آورده.بود..در.1947.او. .

را.از.كوردووادی.كه.فاصله.ی.چندانی.تا.پندرپور.ندارد.به.ماهابلشور.آوردند..وقتی.او.برای.اولین.بار.به.اشرام.آورده.

شد،.انسان.را.دچار.توهم.می.كرد.زیرا.كه.پوستش.گندمگون.و.برهنه.بود.و.موی.سیاه.رنگ.آشفته.ای.داشت..

به.عالوه.او.دهان.بزرگ.خود.را.باز.می.كرد.و.دو.ردیف.دندان.های.زرد.و.زشت.خود.را.نشان.می.داد.و.سرش.را.

به.عقب.می.انداخت.و.این.قهقهه.ی.وحشتناك.را.ادا.می.نمود..او.در.پندرپور.در.مكانی.كه.مرده.ها.را.می.سوزانند.

می.زیسته.و.می.گویند.باقی.مانده.ی.اجساد.را.در.آنجا.می.خورده.است،.از.این.رو.خواننده.این.برداشت.را.درك.
خواهد.كرد.كه.نگرش.و.دید.او.به.زندگانی.به.طور.حتم.با.نگرش.و.دید.ما.به.زندگانی.به.طور.كامل.تفاوت.دارد.
یك.استحمام،.اصالح.صورت.و.یك.دست.لباس.كتانی.او.را.بیشتر.به.انسان.های.معمولی.تغییر.شكل. .
داد،.اما.قهقهه.ی.او.همچنان.بدون.تغییر.باقی.مانده.بود..اما.اگر.هر.روز.حالت.او.را.به.هنگام.خندیدن.مطالعه.
كنیم.كالم.مهربابا.را.در.مورد.خنده.هایش.درك.خواهیم.كرد.كه.قهقهه.های.او.حاصل.و.نتیجه.ی.یك.خوشی.
واقعی.و.درونی.است.كه.به.این.صورت.جلوه.می.كند..باوجود.ظاهِر.نابسامان.و.قهقهه.های.بلندش،.باطنی.نورانی.

داشت،.اما.پوسته.خارجی.او،.آن.را.نشان.نمی.داد.
به.هنگام.صرف.غذا،.بشقاب.خود.را.خم.می.كرد.و.برای.چند.دقیقه.با.یك.دست.عالیمی.را.بر.روی. .
زمین.یا.در.هوا.می.كشید.و.آن.گاه.دست.خود.را.در.غذا.فرو.می.برد.و.آن.را.از.غذا.پر.می.كرد.و.در.دهان.خود.فرو.
می.برد..پس.از.یكی.دوبار.جویدن،.آن.را.می.بلعید.و.آن.گاه.قهقهه.ی.بلندی.را.سر.می.داد..كبیر.موجب.حیرت.
همه.شده.بود،.زیرا.تا.آن.زمان.كسی.چنین.تركیب.عجیبی.از.نور.باطنی.و.ظاهر.زننده.و.حیوانی.ندیده.بود..او.

حدود.ده.روز.در.اشرام.اقامت.نمود.و.سپس.به.كوردووادی.فرستاده.شد.
سومین.مست.قابل.توجه،.جوما.بود..او.یك.مستی.مادرزاد.با.برخی.از.خصوصیت.های.یك.مست.جمالی. .
بود..به.صورت.كسی.كه.مست.به.دنیا.آمده،.از.دیدگاه.انسان.معمولی.او.با.یك.دیوانه.تفاوت.نداشت..او.هنوز.
جوان.بود،.شاید.بیست.و.پنج.سال.داشت،.رنگ.چهره.او.كمی.پریده.بود.و.بر.آن.اثرات.آبله.دیده.می.شد..چشمان.

او.حالت.حیرت.زده.و.زیبا.بود.و.بدنش.الغر.و.از.آن.به.طور.كامل.بی.خبر.بود.
او.راضی.بود.تمام.مدت.روز.را.در.قسمتی.از.اشرام.بنشیند.و.وقتی.دست.او.را.می.گرفتید،.همكاری. .
را. آنها. انگشتانش.بود.كه. بازوان،.دست.ها.و. او،.حركت.دادن.دایمی. از.خصوصیت. با.شما.می.آمد.. می.كرد.و.
بی.آنكه.منظوری.داشته.باشد،.كج.و.راست.می.كرد..بازو،.دست.و.انگشتانش.نازك.و.دراز.بودند.و.انعطاف.پذیری.
مفاصل.او.به.حدی.بود.كه.حركت.آنها.به.حركت.یك.مار.شباهت.داشت..به.جز.اینكه.گاهی.پیوسته.و.به.آرامی.
جمله.هایی.را.ادا.می.كرد.كه.انسان.به.سختی.آن.را.می.شنوید.و.یا.درك.می.كرد،.همیشه.ساكت.و.در.مستی.الهی.

خود.به.طور.كامل..غرق.بود.
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روزی.ایرج.شخصی.به.نام.بورواال.بابا.را.كه.سالك.پیشرفته.ای.بود.از.شهر.بور.به.ماهابلشور.نزد.بابا.آورد.. .

او.پیر.مرد.مسلمان.الغر.اندامی.با.چهره.ای.مهربان.و.پر.ذكاوت.بود..پیش.از.اینكه.راهی.ماهابلشور.شوند،.ایرج.

برای.مخفی.داشتن.نام.مهربابا.به.بورواال.گفته.بود.كه.او.را.نزد.برادر.بزرگتر.خود.می.برد..اما.بورواال.بی.درنگ.

گفته.بود.كه.او.را.نزد.برادر.ایرج.نمی.بردند،.بلكه.نزد.مهربابا.می.برند..آن.گاه.اضافه.كرد.»مهربابا.در.خود.تمام.

عالم.را.دارد،.او.مرشد.همه.است.و.او.درون.هر.یك.از.مریدان.خود.حضور.دارد..او.این.جهان.است،.جهان.باالتر.

اوست.و.جهان.پایین.تر.نیز.اوست..او.در.من.است.و.در.همه.هست..او.شاه.اولیاست..اوتاج.الدین.باباست..او.در.
یك.نظر.تمام.قاره.ی.هندوستان.را.می.بیند«.

همین.كه.آنها.به.اشرام.رسیدند،.ایرج.همه.این.اتفاقات.را.به.مهربابا.گفت.و.بابا.به.علت.اینكه.شناسایی. .

شده.بود.تصمیم.گرفتند.با.بورواال.بابا.مالقات.نكنند..بابا.برای.او.شام.فرستادند.و.دستور.دادند.كه.روز.بعد،.پس.

از.صرف.صبحانه،.او.را.بازگردانند..چنین.روحانیان.مستقلی.كه.گهگاه.بر.عظمت.و.بزرگی.بابا.شهادت.می.دادند.

در.مكان.هایی.غیرمنظره.پیدا.می.شدند.و.به.علت.ارزش.ویژه.و.عالقه.ای.كه.پیروان.بابا.به.این.موضوع.دارند.آنها.

را.در.یكی.از.فصل.های.این.كتاب.گرد.آوری.نموده.ام..اگر.چه.بابا.همیشه.از.تماس.با.چنین.روح.های.پیشرفته.ای.

كه.او.را.شناسایی.می.كنند،.اجتناب.نمی.ورزند،.اما.به.طور.كلی.ترجیح.می.دهند.با.آنها.دیدار.نكنند،.زیرا.آنها.به.

نحوی.با.نیازهای.كار.او.جور.نیستند..چاتی.بابا.و.بسیاری.دیگر.نیز.در.وصف.بابا.چیزهایی.گفته.اند.و.مرز.بین.

آنهایی.كه.مقام.او.را.می.شناسند.و.برای.كار.او.مساعد.هستند.و.آنهایی.كه.مقام.او.را.می.شناسند.و.برای.كار.او.
مساعد.نیستند.به.جز.خود.بابا.بر.همه.پوشیده.است.

شاه.صاحب.آخرین.فردی.است.كه.در.اینجا.به.شرح.حالش.می.پردازیم..او.مستی.بود.كه.مزیت.به. .

خصوصی.نداشت.و.از.نوع.هشتم.یعنی.تا.حدودی.دیوانه.ی.خدا.و.تا.حدودی.مست.بود..جالبیش.در.این.بود.كه.

او.اهمیت.مهربابا.را.احساس.می.كرد.و.نمی.خواست.آنجا.را.ترك.نماید..وقتی.اشرام.مست.ها.در.پایان.ژانویه.
تعطیل.شد،.شاه.صاحب.را.نگه.داشتند.و.در.پایان.ماه.می.او.به.همراه.بابا.و.گروه.او.به.ساتارا.رفتند.

او.حدود.سی.و.پنج.سال.عمر.داشت،.بلند.قد.بود.و.بدنی.قوی.داشت..صورتش.بیضی.شكل.و.معمولی. .

بود..چشم.هایش.تو.رفته.و.بادامی.شكل.بودند..نگاهش.حیرت.زده.بود،.مثل.اینكه.چیزی.را.در.ذهن.خود.و.یا.در.

جهاِن.بیرونی.نظاره.می.كرد.كه.او.را.متحیر.كرده.بود..او.با.خود.زمزمه.می.كرد،.اما.چیزی.كه.از.او.در.یاد.انسان.

می.ماند،.خنده.ی.عجیب.و.عمیقی.بود.كه.هر.چند.دقیقه.بدون.دلیل.از.او.شنیده.می.شد..نام.واقعی.او.عبدالصادق.

بود.و.اگرچه.او.را.از.پنجگنی.به.ماهابلشور.كه.چند.كیلومتر.بیشتر.از.هم.فاصله.ندارند،.آورده.بودند،.اما.به.نظر.

می.آید.كه.او.اهِل.شمال.هند.و.یا.اینكه.آفریقا.باشد..صحبت.هایش.به.طور.كامل.مبهم.بودند،.یكی.دو.كلمه.را.

به.درستی.تلفظ.كرده.و.ما.بقی.جمله.را.به.گونه.ای.زمزمه.می.كرد.كه.هیچ.كس.آن.را.درك.نمی.كرد..یكی.دو.

مرتبه.از.او.پرسیده.شد.كه.اهل.كجاست.و.با.زمزمه.چیزی.گفت.كه.به.آفریقا.یا.سومالی.شباهت.داشت.و.ممكن.
است.كه.او.به.نحوی.به.بمبئی.رسیده.و.از.آنجا.به.پنجگنی.آمده.باشد..

به.كشیدن.سیگار. اشرام. از. را.درگوشه.ای. بیشتر.روز. او. اقامت.خود.در.ماهابلشور،. اوِل. در.هفته.های. .

می.گذراند.و.یا.اینكه.زیر.پتوی.خود.دراز.می.كشید.و.از.زیر.پتو.زمزمه.می.كرد.و.می.خندید،.مانند.اینكه.از.زندگی.

درونی.خود.داشت.لذت.می.برد..بعدها.به.فعالیت.های.اشرام.از.خود.عالقه.نشان.می.داد.و.پس.از.اینكه.سایر.

او.دوست.داشت. از.خودش.نگهداری.می.كرد.. با.مهارت.قابل.توجه.ای. او. آنجا.را.ترك.گفتند. ساكنین.اشرام.

بر.روی.یك.صندلی.راحتی.در.هر.جایی.از.اشرام..بنشیند،.اما.به.محض.اینكه.یكی.از.مندلی.ها.فرا.می.رسید.

او.بی.درنگ.از.جای.خود.برمی.خاست.تا.مندلی.ها.از.آن.استفاده.كنند..او.دوست.داشت.صفحه.های.كتاب.ها.و.

روزنامه.ها.را.ورق.بزند.و.گاهی.او.را.می.دیدیم.كه.سیگاری.بر.گوشه.لب.دارد.و.بر.روی.یك.صندلی.راحتی.تكیه.

داده.و.در.مطالعه.ماهنامه.پزشكی.انگلستان.و.یا.تامیز.هندوستان.غرق.می.باشد..مانند.علی.شاه،.او.نیز.سیگاركِش.
عجیبی.بود.و.لباس.ها.و.بدن.او.بوی.كسی.را.می.داد.كه.معتاد.سیگار.باشد.



شرح.حال.اشرام.ماهابلشور.به.همین.اندازه.كافی.است..این.شرح.حال.به.هیچ.وجه.كامل.نیست.زیرا. .

شرح.كامل.كارهای.روزانه.را.شامل.نبوده.است.و.فقط.توصیفی.از.ساكنان.قابل.توجه.تر.این.اشرام.است..برای.
شرح.خالصه.ای.از.سایر.ساكنان.اشرام،.خواننده.به.متن.ماهابلشور.در.قسمت.پیوست.رجوع.نماید.

باالتر.از.همه،.این.شرح.حال،.یك.عیب.عالج.ناپذیر.دارد،.اینك.از.آنچه.معنوی.است.و.به.طور.نامریی. .

بین.آگاهی.اوتار.و.ذهن.های.روح.های.ساكنان.اشرام.رخ.می.دهد،.چیزی.را.نشان.نمی.دهد..برای.این.منظور.به.

كالم.مهربابا.باید.رجوع.كنیم.كه.رابطه.او.با.مست.ها،.موضوعی.است.ما.بین.او.و.آنها،.بنابراین.مانند.یك.تكه.

یخ.شناور.كه.فقط.یك.هشتم.آن.بیرون.از.سطح.آب.می.باشد.و.مابقی.یعنی.هفت.هشتم.آن.در.واقع.وزن.اصلی.
را.تشكیل.می.دهد.زیر.آب.قرار.دارد.و.از.چشم.های.ما.پنهان.می.باشد.
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)7( 
ساتارا

ژوئن.و.جوالی.1947

شرح.حال.این.اشرام.مست.ها.خالصه.خواهد.بود،.نه.بدان.خاطر.كه.این.اشرام.بدون.اهمیت.بوده،.بلكه.

بدین.لحاظ.كه.بیشتر.به.چاچا.بابا.و.علی.شاه.مربوط.می.شود.كه.داستان.آنها.در.این.كتاب.در.بخش.های.قبلی.
نقل.شده.است.

در.25.می.1947.مهربابا.و.گروه.او.ماهابلشور.را.به.قصد.ساتارا.ترك.گفتند..ساتارا.شهری.است.قدیمی.و.

معروفیت.آن.به.خاطر.شیواجی.است..شیواجی.بنیانگذار.امپراتوری.ماهاراتا.بود.و.در.نابودی.آرونگ.زیب.)آخرین.
امپراطور.بزرگ.مغول.در.دهلی(.ضربه.ای.گشنده.بود.

ساتارا.از.رشد.وتوسعه.باز.ایستاده.است.و.علت.شاید.این.باشد.كه.از.نزدیكترین.ایستگاه.قطار.سه.فرسنگ.

فاصله.دارد،.اما.در.عین.حال.از.آرامش.و.سادگی.یك.شهر.روستایی.برخوردار.است..پشت.این.شهر،.دامنه.های.

شیب.دار.و.سبز.و.خرم.اجینكیا.تارا.تا.هزاران.پا.صعود.می.كند.كه.بر.باالی.آن.كوه.سنگی.سیاه.رنگ.و.عظیمی.

برداشته. این.كوه. از. بر.آن.دیوارهای.قلعه.ای.قرار.دارد.كه.سنگ.های.آن. پا.دیده.می.شود.و. ارتفاع.پنجاه. به.

شده.است..نام.آن.»اجینكیا.تارا«.به.معنی.ستاره.ی.فتح.ناشدنی.می.باشد.و.مغول.ها.هنگام.حكومت.خود.آن.را.
»عظمت.آرا«.نام.نهاده.بودند.

سه.تا.چهار.منزل.برای.گروه.های.مختلف.مهربابا.در.بخشی.از.ساتارا.كه.سال.ها.پیش.اردوگاه.نظامی.بود،.

اجاره.گردید..در.آنجا.بیشتر.منازل.جادار.و.وسیع.بودند.و.حیاط.های.مصفایی.داشتند،.اما.ظاهر.آنها.به.منزل.های.

متروكه.شباهت.داشت..یكی.از.این.منازل.هر.چند.كه.قدیمی.بود.اما.با.رنگ.سفید،.رنگ.كاری.شده.بود.و.با.

اتاق.های.بزرگ.و.پهن.كه.سنگ.فرش.هم.شده،.منزلی.مناسب.برای.مست.هایی.بود.كه.برای.كار.بابا.به.ساتارا.
آورده.شده.بودند.

از. از.قسمت.های.مختلف.هند.حتی. را. تا.مست.ها. را.به.چندین.مرید.اعالم.فرمودند. بابا.دستورهایی. .

كشمیر.و.سیند.به.آنجا.بیاورند،.اما.مانند.مورد.ماهابلشور،.حتی.بیشترین.كوشش.نیز.چندان.ثمری.نداشت..ظرف.

چند.روز.اول.به.دنبال.علی.شاه.رفتند.و.بابا.بی.درنگ.كار.روزانه.خود.را.با.این.مست.دوست.داشتنی.و.جمالی.
كه.اهل.احمدنگر.بود.در.سكوت.آغاز.نمودند.

این.اشرام.مست.ها.شاید.یك.سر،.باالتر.از.سایر.اشرام.ها.بود،.زیرا.كه.آقا.بیدول.یا.خوش.شانس.بود.یا. .

اینكه.كمك.درونی.بابا.را.دریافت.داشته.بود.كه.توانسته.بود.چاچا،.مجذوب.بلند.مرتبه.ی.آسمان.هفتم.را.از.اجمر.

به.ساتارا.بیاورد..او.به.مدت.پنج.هفته.در.اشرام.اقامت.نمود.و.این.طور.به.نظر.می.آید.كه.رفتار.مهربابا.با.مندلی.ها.

و.به.طور.كلی.با.دنیا.به.كار.او.با.چاچا.وابسته.بود..تردیدی.نیست.كه.وقتی.چاچا.با.بابا.همكاری.می.كرد.بابا.بسیار.

خوشحال.می.شدند..در.واقع.هیچ.چیز.بابا.را.مثل.یك.مست.درجه.یك.كه.از.جهت.سرحال.بودن.نیز.درجه.یك.

باشد.خوشحال.نمی.سازد..یك.مرشد.كامل.كسی.است.كه.نه.تنها.از.لحاظ.معنوی،.كامل.است،.بلكه.انسان.ها.

را.نیز.با.چنان.عشقی.دوست.می.دارد.كه.خود.به.خود.انسان.می.شود.و.درست.مثل.یك.انسان.لذت.می.برد.و.
عذاب.می.كشد..

وقتی.مهربابا.به.كار.با.یك.مست.خوب.مشغول.می.باشد.آن.چنان.سرگرم.می.گردد.كه.در.طول.آن. .

مدت،.غذا،.خواب،.لباس.و.مندلی.های.خود.و.در.ظاهر.تمام.عالم.را.فراموش.می.كند..مندلی.ها.اگرچه.از.این.

بابا.با.آن.كاِر.خود.را.دنبال.می.نماید.در.تعجب. لحظه.های.خوش،.خوشحال.هستند.ولی.از.شدت.انرژی.كه.
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هستند..در.این.زمان.ها.بابا.پدال.گاز.را.تا.آخر.فشار.می.دهند.و.به.آسیبی.كه.ممكن.است.به.ماشین.پیچیده.ی.
جسم.خاكی.او.وارد.آید،.توجهی.نشان.نمی.دهند.

فرمودند.كه. بیدول. آقا. به. بابا. بود.. این.گونه. داشت،. اقامت. در.ساتارا. وقتی.كه.چاچا. مهربابا. زندگانی. .

چاچا.برای.كار.او.از.صد.نفر.مست.معمولی.نیز.مفیدتر.است..ماهیت.این.كار.چه.بودِه.كه.بابا.در.آن.ساعت.های.

عجیب.و.بی.صدا.انجام.داده.اند؟.وقتی.كه.آنها.به.اشرام.وارد.و.خارج.می.شدند.با.نوك.پا.راه.می.رفتند.و.با.پچ.پچ.

با.یكدیگر.حرف.می.زدند..من.نمی.دانم.چرا،.چون.ایشان.علت.این.جلسه.های.بلندی.را.كه.پشت.درهای.بسته.

انجام.می.گرفت.به.ما.نمی.گویند..در.هر.حال.بابا.به.طور.حتم.كاری.انجام.داده.بودند.كه.مستلزم.تمركز.بسیار.

بوده.است،.زیرا.وقتی.از.این.جلسه.ها.خارج.می.شدند.چهره.ایشان.پریده.و.خسته.بود،.لباس.های.او.بی.آنكه.با.
گرمای.روز.هیچ.گونه.تناسبی.داشته.باشد.از.عرق.خیس.بودند.

به.جز.چاچا.و.علی.شاه،.تنها.مست.های.دیگری.كه.به.اشرام.ساتارا.آورده.شدند.دو.نفر.اهل.كراچی. .

بودند..آنها.مست.های.متوسطی.بودند.كه.در.مقایسه.با.مقاِم.چاچا.و.علی.شاه،.اهمیت.چندانی.نداشتند..بابا.آنها.

را.دو.روز.نگه.داشتند،.استحمام.كرده.بر.تن.شان.لباس.پوشاندند،.غذا.دادند.و.با.ایشان.در.سكوت.نشستند.و.

سپس.به.كراچی.باز.پس.فرستاده.شدند..آنها.از.نوع.های.هشتم.بودند،.نیمی.مست.و.نیمی.دیوانه.ی.خدا.و.به.

نظر.می.آید.بابا.ترجیح.می.دادند.كه.نیروهای.خود.را.بر.چاچا.و.علی.شاه.متمركز.سازند.نه.بر.این.دوتن..آنها.به.
پاپاجی.و.باباجی.مشهور.بودند.و.در.فصل.پیوست.تحِت.عنوان.ساتارا.تشریح.شده.اند.

در10.جوالی.مهربابا.اعالم.فرمودند.كه.كار.او.با.چاچا.خاتمه.یافته.و.او.را.به.اجمر.باز.پس.فرستادند.. .

علی.شاه.نیز.از.بعضی.جهت.ها.همكاری.نمی.كرد.از.این.رو.بابا.كار.كردن.با.او.را.دشوار.یافتند..بنابراین.در.پایان.
ماه.جوالی.علی.شاه.به.احمدنگر.بازگردانده.شد.و.با.رفتن.او.اشرام.مست.ها.در.ساتارا.به.پایان.رسید.
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آنها كه شاهد بودند

محتوی.این.فصل.عصاره.ای.از.مطالب.این.كتاب.است،.چرا.كه.بر.آن.عقیده.ام.كه.این.بیان.های.عجیب،. .
ارزش.ویژه.ای.برای.پیروان.و.دوستاداران.مهربابا.خواهد.داشت.

در.مطالعه.ی.این.بیان.های.كوتاه،.باید.به.خاطر.داشت.كه.مهربابا.در.جستجوی.مست.ها،.همیشه.به.طور. .

ناشناس.سفر.می.كنند.و.وقتی.یك.مست.در.ظاهر.بی.آنكه.بابا.را.بشناسد،.برعظمِت.معنوی.بابا.شهادت.می.دهد،.

چنین.می.گوید..اگرچه.بعضی.از.بیان.ها.از.دهان.كسانی.بیرون.آمده.كه.در.ظاهر.می.دانستند.بابا.كیست..برای.

نمونه،.چاتی.بابا.كه.از.اولیای.بزرگ.می.باشد،.اما.همانند.كسانی.كه.در.ظاهر.وسیله.ای.برای.شناخت.بابا.نداشتند،.

صرف.نظر.از.تماس.یا.رابطه.ی.آنها.با.بابا،.آنها.نیز.به.مست.یا.ولی.بودن.شهرت.داشتند.و.من.معتقدم.این.مطلب.
بر.ارزش.آنچه.می.گویند.بسیار.می.افزاید.

اغوری.بابا.
مست.آسمان.ششم

اهل.سیمال.آگوست.1946.

او.در.حالی.كه.به.مهربابا.اشاره.می.كرد.به.كاكا.گفت.»تو.

آنچه.را.روی.خواهد.داد.خواهی.دید.و.روزی.خواهی.دانست.كه.
او.)بابا(.در.حقیقت.كیست«.

عظیم.خان.بابا
مست.بلند.پایه.ی..موترا.

14.اكتبر.1946

وقتی.مهربابا.با.عظیم.خان.بابا.تماس.حاصل.نمودند،.او.به.

بابا.گفت.»تو.اهلل.هستی،.تو.هستی.را.به.وجود.آورده.ای.و.هر.

هزار.سال.یكبار.برای.تماشای.نمایشی.كه.خود.آن.را.آفریده.ای.
نزول.می.نمایی«.

بورواال.بابا.
رهرو.پیشرفته.ی.اهل.بور.

ژانویه.1947.

او.در.مورد.مهربابا.گفت.»مهربابا.تمام.عالم.را.درون.خود.

دارد..او.استاِد.همه.است.و.درون.هر.یك.از.مریدان.خود.حضور.

دارد..او.این.جهان.است..و.جهاِن.باال.او.است.و.جهاِن.پایین.نیز.

اوست..او.در.من.است.و.در.همه.هست..او.شاه.اولیاست،.او.تاج.
الدین.باباست..او.با.یك.نظر.تمام.قاره.هندوستان.را.می.بیند«.

برامانانجی.مست
رهرو.پیشرفته.ی.موترا

14.اكتبر.1946

او.پای.بابا.را.لمس.نمود.و.گفت.»ببینید.كه.چگونه.عشق.

آتشین،.خداوندگار.كریشنا.را.نزد.من.آورده.است..مرشد.كامل.

اینجاست«..آن.گاه.دستش.را.زیر.بالش.خود.برده.و.یك.نسخه.

جدید.و.پاكیزه.از.كتاب.»مرشد.كامل«.نوشته.پوردم.را.بیرون.

آورد.و.این.كتاب.را.در.صفحه.ای.بازكرد.كه.تصویر.مهربابا.آنجا.
بود.
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باندل.شاه.
مسِت.آسمان.ششم.

اهل.پونا.1943

یكی.از.مردان.مهربابا.این.مست.عالی.قدر.را.به.منزل.خود.

در.پونا.آورد،.به.این.منظور.كه.او.را.نزد.بابا.در.ماهابلشور.بیاورد..

باندل.شاه،.تقاضای.كاغذ.نمود.و.دفتر.مشقی.را.بدین.منظور.به.

او.دادند..او.در.ال.به.الی.این.دفتر.عكس.بابا.را.یافت..بر.روی.

هویت.صاحب.عكس. كه. بود. نشده. نوشته. چیزی. این.عكس.

سلسله. یك. شاه،. باندل. عكس،. این. پشت. در. سازد.. فاش. را.

انتها. در. و. نمود. یادداشت. منها. و. با.عالمت.جمع. را. رقم.هایی.

نوشت.=7=.خدا..او.آن.گاه.به.لغت.خدا.اشاره.كرد.و.عكس.را.
برگردانده.و.گفت.».خدا.مساوی.است.با.مهربابا«.

چاتی.بابا.
مست.آسمان.ششم..اهل.نگاپتم
یكی.از.پنج.تن.برگزیدگان.بابا

خود. سر. بر. خاك. حالی.كه. در. روزی. .1940 ژوئن. در.

و. بود. خواهد. زیاد. محرومیت. و. بدبختی. گفت:». می.ریخت.

تقلیل. را. دنیا. عذاب. بابا. اما. مرد،. خواهند. گرسنگی. از. بسیاری.

خواهند.داد«..در.مارچ.1941.در.كواِتا.گفت.»فاجعه.ی.بزرگی.در.

عالم.روی.خواهد.داد.كه.كسی.را.یارای.تصور.آن.نیست،.حتی.

برادر.نیز.برادر.را.خواهد.كشت.و.محنت.و.عذاب.شدت..می.گیرد،.

آنگاه.تمام.عالم.به.برادر.بزرگ.من.)مهربابا(.خواهد.اندیشد،.در.

آن.وقت.بابا.حجاب.را.كنار.می.زنند.و.همه.بر.او.سجده.خواهند.

وقت. آن. در. كه. كریشنا. به. .1941 جوالی. یا. ژوئن. در. كرد«..

سرحال.نبود.گفت.»تو.می.خواهی.اینجا.را.ترك.كنی.مگر.نه؟.

اما.این.چه.سودی.دارد..تمام.دنیا.در.دست.قدرت.باباست،..پس.

اقیانوس. او. باش،. او. خدمتگزار. اكنون. بروی؟. كجا. می.خواهی.

است..زیرا.روزی.خواهد.آمد.كه.بسیاری.به.دیدار.او.می.آیند.و.

ممكن.است.دیگر.فرصت.دیدار.او.را.نداشته.باشی..پس.از.این.
فرصت.استفاده.كن«.

چوتومیان.
مست.خوبی.اهل.سنگامنر.

اول.ژوئن.1943

را.در. او. بیدول. آقا. آورد..وقتی. به.مهرآباد. بیدول. آقا. را. او.

سنگامنر.مالقات.كرد،.چوتومیان.به.او.گفت.».پیغمبر.تو.مقام.

بسیار.باالیی.دارد..او.از.حضرت.عیسی.و.حضرت.محمد.بزرگتر.
است.و.تمام.دنیا.به.او.ایمان.خواهد.آورد«.

دادامیان.مست.
اهل.امراتی.
آپریل.1939.

مهربابا. نزد. جبلپور. به. را. مست. این. داشت. سعی. چاگان.

بیاورد..او.ممانعت.می.كرد.و.گفت.:»او.)مهربابا(.امپراطور.است،.
چگونه.می.توانم.نزد.او.بیایم؟«.

گوخال.بابا.مست.آسمان.ششم.
اهل.اسماعیل.پور.9.اكتبر.1941

وقتی.مهربابا.برای.آخرین.بار.با.او.دیدار.نمودند،.گوخال.بابا.
با.محبت.به.مهربابا.نگاه.كرد.و.گفت.»خداوند.آمده.است«.
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گالب.بابا.
مست.آسمان.ششم.

اهل.الیچپور.مارچ.1939

وقتی.مهربابا.وارد.اتاق.شدند،.گالب.بابا.در.حالی.كه.به.بابا.

اشاره.می.كرد.به.كاكا.گفت.»او.)بابا(.خوِد.خداست.و.تو.به.من.

نیرنگ.زده.ای.«.چند.لحظه.بعد.وقتی.بابا.از.گالب.بابا.خواستند.

نزد.او.بنشیند.او.با.اعتراض.گفت.»من.لیاقت.آن.را.ندارم.كه.
نزد.او.بنشیم«.

گوردت.سینگ.روح.پیشرفته.
اهل.كلیان29.جوالی.1929

جاده.ی. نزدیكی. در. كشمیر. به. سفر. در. را. ماشین. مهربابا.

دهكده.ی.كلیان.متوقف.نمودند..این.سیك،.كنار.ایستاده.بود.و.

در.حالی.كه.به.بابا.اشاره.می.كرد.به.رامجو.گفت.».او.یك.مرشد.

است،.او.مرشد.حقیقی.است.و.نظِر.لطف.و.عنایت.او.شامل.حال.

من.گردیده.«.او.در.پایان.گفت.».باشد.كه.من.خاك.كف.پای.
او.گردم«.

كشوانداجی.ماهاراج.
روح.پیشرفته.اهل.ریشیكش

آپریل.1934

خادم. به. را. بابا. تصویر. مهربابا. مندلی.های. از. یكی. پلیدر،.

كشوانداجی.نشان.داد.و.او.تصویر.را.به.پیر.خود.داد..كشوانداجی.

بعد.از.نظر.افكندن.بر.عكس.مهربابا.پلیدر.را.فراخواند.و.به.او.

گفت.كه.به.طور.معمول..اجازه.نمی.دهد.كسی.نزدیكش.بیاید،.اما.

با.دیدن.این.عكس.و.علم.بر.الوهیت.مهربابا.مجبور.بودِه.پلیدر.

را.نزد.خود.فراخواند،.زیرا.كه.بابا.مرشد.عالم.است.و.بار.محنت.و.
رنج.آفرینش.بر.شانه.های.او.قرار.دارد.

خاالماسی
مستانه.ی.بلند.مرتبه.ی.سئونی

مارچ.1939.

چگان.او.را.به.جبلپور.آورد.و.او.به.مهربابا.گفت.».تو.اقیانوس.
هستی،.چند.قطره.از.آن.به.من.عطا.فرما.تا.بنوشم«.

مای.باپ.مست.بلند.مرتبه
اورنگ.آباد.می.1939

او.را.نزد.مهربابا.آوردند..بابا.او.را.استحمام.كردند.و.لباس.

حین. در. نشستند.. اتاقی. در. تنها. او. با. آن.گاه. نمودند،. تنش. بر.

گرفتم،. »آتش. زد. فریاد. مرتبه. دو. یكی. باپ. مای. تماس،. این.

سوختم.«.وقتی.خارج.می.شد.كاكا.از.او.پرسید.كه.خوراك.خود.

را.در.كجا.صرف.می.كند،.او.پاسخ.داد»امروز.به.بارگاه.خدا.آمدم.
و.در.آنجا.مرا.غذا.داده.اند«.

مای.صاحب.
یك.مستانه.ی.بسیار.خوب.

اهل.سوكرو.17.ژوئن.1924.

او.از.رامجو.نام.مرشدش.را.سؤال.كرد..رامجو.به.او.گفت».
مهربابا«.و.او.پاسخ.گفت.»شاِه.شاهنشاهان«.

موالنا.شمس.الدین.علما.
روح.پیشرفته.مرادآباد

فوریه.1942

قرار. تماس. مورد. مرادآباد. در. شب. هنگام. مسن. پیِر. این.

گرفت..او.را.از.خواب.بیدار.كردند.تا.بابا.را.ببیند..وقتی.بر.بابا.نظر.
افكند.گفت.»در.ظلمت.شب.نور.خدا.می.بینم«.
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میان.صاحب.
مست.بسیار.پیشرفته.ی.اهل.آجانتا

نوامبر1944

وقتی.مهربابا.آمدند،.میان.صاحب.او.را.در.آغوش.گرفت.و.

در.حالی.كه.با.صدای.بلند.گریه.می.كرد.گفت.»خود.به.خود.آزاد.

بودی.خود.گرفتار.آمدی.«.كالم.او.به.بابا.اشاره.دارد،.یعنی.اینكه.

بابا.پس.از.وصال.خدا،.به.اراده.ی.خود.و.به.خاطر.بشریت.به.این.
دنیا.بازگشت.نمودند.

میرك.شاه.روح.پیشرفته
كشمیر. نگر،. سری. نزدیكی. در. شالیمار.

آگوست.1944

)بابا(. او. كه. گفت. آن. در. و. نوشت. مهربابا. به. نامه.ای. او.
خداست.و.اینكه.می.خواهد.بیاید.و.نزد.او.زندگی.كند.

محمد.
یكی.از.پنج.تن.برگزیدگان.مهربابا

زیادی. او.چیزهای. را.»دادا«.صدار.می.زند.. بابا. او.همیشه.

آنها.به.شرح.زیر. بابا.گفته.است.كه.جالب.توجه.ترین. در.مورد.
می.باشد:

»دادا.خداست.«.»دادا.مرشد.كامل.است.«
»همه.چیز.به.خواست.دادا.بستگی.دارد.«
»چون.دادا.هست.دنیا.نیز.وجود.دارد.«

»دادا.استاد.رحمت.است.«

محمد.علی.مست.
مست.خوب.اهل.وردا

19.جوالی.1944

آقا.بیدول.كه.بار.اول.به.مالقات.او.می.رفت،.چوبی.را.كه.بابا.

به.او.داده.بودند،.همراه.خود.داشت..این.مست.به.او.گفت:»كسی.

است؛. بزرگی. بسیار. است،.شخص. داده. تو. به. را. آن.چوب. كه.
بنابراین.از.این.چوب.نگهداری.كن.و.كسی.را.با.آن.نزن«.

مونگساجی.ماهاراج
روح.پیشرفته.ی.دامانگئون.

او.به.باباداس.یكی.از.مریدان.بابا.گفت.كه.مهربابا.امپراطور.
است.

نادر.علی.شاه.متصدی.روحانی
اهل.كوتا.

مارچ.1941

او.از.آمدن.به.نزد.مهربابا.خودداری.می.كرد.و.گفت.»كشتی.
من.در.آن.اقیانوس.غرق.خواهد.شد«..

نانگا.بابا.مست.بسیار.عالی.مقام،.
بین.آسمان.ششم.و.هفتم.

از.اهالی.جسگیران.
نوامبر.1943

او.به.مهربابا.اشاره.كرد.و.گفت.»او.برادر.بزرگتر.من.است..
او.به.تمام.عالم.نظام.خواهد.داد.و.از.آن.محافظت.خواهد.نمود«.

پاتن.مست.
مست.خوب.بمبئی.

1942

كاكا.او.را.در.بمبئی.دید.و.می.خواست.او.را.نزد.مهربابا.به.

لوناوال.ببرد..كاكا.از.او.دعوت.به.عمل.آورد.و.او.پاسخ.داد.»برای.

چه.باید.من.بیایم؟.زیرا.روح.تو.و.روح.من.نزد.او.)بابا(.می.باشد«.

او.آنگاه.به.كاكا.یك.عدد.پرتقال.داد.و.افزود.»كلید.تمام.عالم.

دردست.او.)بابا(.قرار.دارد.و.تمام.كشورهای.دنیا،.روسیه،..آلمان.
و.غیره.طبق.فرمان.و.دستور.او.عمل.می.كنند«.
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پیر.فضل.شاه.
رهرو.پیشرفته.كتاه.

12.اكتبر.1946

او.به.مهربابا.گفت.»پیش.از.شما.هیچ.كس.دل.مرا.با.تیر.

عشق.الهی.مورد.هدف.قرار.نداده.بود..شما.قدرت.آن.را.دارید.

كه.تمام.عالم.را.منهدم.كنید.و.سیل.جاری.نمایید..هیچ.كس.

آن.طور.كه.باید.حِد.عظمت.شما.را.نمی.داند..شما.مرجع.روحانی.

زمان.هستید.و.اگر.قرار.باشد.بمیرم،.بدن.دیگری.خواهم.گرفت.
تا.نزدیك.شما.باشد«.

ساقی.بابا.
مست.خوب.
اهل.باهرایچ.
مارچ.1942

وقتی.مهربابا.آمدند،.ساقی.بابا.زنگوله.های.رقص.را.بر.مچ.
پای.خود.بست.و.به.رقصیدن.و.آواز.خواند.پرداخت.و.فغان.برآورد
»خدا.آمده.است.تا.فرصت.دارشان.)زیارت(..به.ما.بدهد«.

سبحان.متو.مست.خوب.اهل.اسریناگار
كشمیر.20.آگوست.1944

بر.روی. را.دید. آوردند.و.همین.كه.مهربابا. به.منزل. را. او.
خاك.غلتیدن.آغاز.كرد.و.فریاد.برآورد.»او.خداست«.

یك.مست.آسمان.سوم.
اهل.بریندابان.)نزدیك.موترا(.

28.ژانویه.1939

وقتی.بابا.و.گروهی.از.مریدان.زن.به.معبد.معروف.بریندابان.

این. وارد.شدند. دارد. نزدیك. رابطه.ای. كریشنا. حماسه.ی. با. كه.

شخص.شروع.به.رقص.و.نواختن.نی.خود.كرد.و.فریاد.سر.داد.

»ببینید،.خداوندگار.كریشنا.و.عاشقان.او.آمده.اند«..بابا.در.مورد.او.
فرمودند.»او.یكی.از.عاشقان.حقیقی.من.است«.

یك.مست.اهل.اجمر.
فوریه.1939

وقتی.مهربابا.در.یكی.از.روزها.برای.تماس.با.مست.ها.در.

خیابان.های.اجمر.رفته.بودند،.این.مرد.فریاد.زد.»ببینید،.شانكار.
)یكی.از.نام.های.خدا(.آمده.است.همگی.به.زیارت.خدا.بیایید«.

یك.مست.بلند.مرتبه.
اهل.جمناگر.)نواناگر(

ژانویه.1941

با.او.تماس.داشتند.و.تماس.دوم.هنگام. مهربابا.دو.مرتبه.

شب.در.روستایی.بیرون.از.شهر.بود..در.این.دومین.تماس.این.

در. را. »خدا. می.گفت. و. می.ریخت. اشك. بلند. صدای. با. مست.
بیابان.ها.دیدار.كردم«.

یك.روح.متوسط.
اهل.پنجگنی.

26.اكتبر.1941

او.مهربابا.را.در.خیابان.دیدار.كرد.و.گفت.»تو.خدا.ویشنو،.

اوتار.هستی،.التماس.دارم.آن.كلمه.را.به.من.عطا.فرمایی.تا.آن.

را.به.خاطر.داشته.باشم.و.آن.را.تكرار.نمایم.«.چند.دقیقه.بعد.

اضافه.كرد.»در.اینجا.هیچ.كس.شمارا.درك.نمی.كند..من.شما.

را.دیده.و.به.عنوان.اوتار،.ویشنو.شناخته.ام..دعا.می.كنم.مرا.نیز.

به.خاطر.داشته.باشید«..بابا.از.طریق.یكی.از.مندلی.ها.كه.با.او.

بود.فرمودند.»من.همه.چیز.می.دانم.و.بدین.علت.است.كه.اكنون.

در.اینجا.نزد.تو.آمده.ام..آنگاه.این.مرد.دست.های.خود.را.جفت.

نموده.و.سجده.كنان.گفت.»تنها.آرزوی.زندگانی.ام.برآورده.شد،.
زنده.و.جاوید.باد.خداوندگار.ویشنو«.
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یك.مست.آسمان.پنجم.
در»مكان.اعتكاف«.می.1946

منزل. دروازه.ی. به. وقتی. و. آوردند. مهربابا. منزل. به. را. او.

رسید.گفت.»ما.به.گلستان.آمده.ایم.«.بابا.از.منزل.بیرون.آمدند.

و.او.به.رخسار.بابا.خیره.شد.و.در.حالی.كه.اشك.شوق.از.چشمان.

او.سرازیر.بود،.بابا.را.در.آغوش.گرفت..آن.گاه.به.بابا.اشاره.كرد.

و.خطاب.به.آنها.كه.در.آنجا.ایستاده.بودن،.گفت.»به.چهره.و.

پیشانی.این.مرد.نگاه.كنید..می.درخشد،.مثل.اینكه.آفتاب.در.آن.
قرار.دارد..آیا.نمی.توانید.تشخیص.دهید.كه.او.كیست؟«
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فصل ششم

مسافرت ها

هندوستان.سرزمینی.پروسعت.و.پیچیده.است.و.امیدوارم.در.صفحه.های.بعد.بتوانم.نشان.دهم.كاری. .

كه.مهربابا.در.سفرهای.گوناگون.و.مخصوص.خود.انجام.داده.اند،.كاری.پر.وسعت.و.پیچیده.بوده.است؛.بنابراین.

نمی.توان.شرح.حاِل.كوتاه.و.مختصری.از.همه.ی.آنچه.كه.او.در.این.سفرهای.بزرگ.انجام.داده،.عرضه.نمود،.

بلكه.باید.به.یك.تصویر.كلی.اكتفا.نمود.كه.در.آن.اشتیاق.و.ذوق.خواننده.با.زیاده.روی.در.ارایه.ی.جزییات.محو.
نگردد.

از.این.رو.این.فصل،.محدودیت.های.مشخصی.خواهد.داشت..به.طور.كلی.در.چند.صفحه.اول.كوشش. .

بر.این.است.كه.كارهای.عمده.ای.كه.مهربابا.در.یك.سفر.انجام.می.دهند،.شرح.داده.شود.و.در.صفحه.های.آخر.
می.پردازیم.به.مشقت.و.سختی.هایی.كه.بابا.و.آنها.كه.با.او.هم.سفر.بوده.اند،.متحمل.می.شدند.

و.در.پایان.امیدوارم.روشن.نموده.باشم.كه.در.این.كتاب.شرح.كامل.مسافرت.های.مهربابا.در.سه.قسمت. .

درج.گردیده:1-.نقشه.های.كوچك.و.فهرست.سفرها.كه.در.پایان.این.فصل.مندرج.است..2-.قسمت.پیوست.
3-.نقشه.ی.بزرگی.كه.در.انتهای.كتاب.تهیه.شده.است..

و. در.طول. نوامبر.1937. یعنی. فرانسه. از. خود. بازگشت. زمان. از. ایشان. می.دانند،. مهربابا. دوستداران. .

عرض.هند.)اكنون.هند.و.پاكستان(.در.حركت.بوده.است..همراهان.او.گروه.های.مختلفی.از.مریدان.بودند.و.در.

هر.مكانی.چند.ماه.توقف.داشتند..ترتیب.این.توقف.های.موقت،.از.آگوست.1939.تا.اگوست.1947.در.نقشه.ی.
كوچكی،.گوشه.ی.راست.و.پایین.نقشه.ی.بزرگ.در.انتهای.كتاب.ثبت.شده.است.

در.فصل.های.قبل.دیدیم.كه.اگر.چند.تماسی.را.كه.در.سال.های.اولیه.داشته.اند.جدا.نماییم،.كار.مهربابا. .

با.مست.ها.به.عنوان.گروهی.جدا.و.مجزا.در.حقیقت.با.محمد.و.چهار.مست.دیگر.اشرام.راهوری.آغاز.گردید.و.
اینكه.نخستین.اشرام.مست.ها.در.فوریه.1939.در.اجمر.بوده.است..

بنابراین.اگر.بگوییم.كه.كار.او.با.مست.ها،.نخستین.بار.با.محمد.و.سپس.با.اشرام.اجمر.شروع.شد،.در.این. .

صورت.می.بینیم.از.همان.ابتدا.تا.پایاِن.سال.1940،.مهربابا.همواره.در.اشرام.های.گوناگون،..مست.ها.را.نزدیك.

خود.داشتند.و.پیروانش.مست.ها.را.نزدشان.می.آورند..از.هفت.اشرام.مست.ها.كه.در.فصل.چهار.شرح.داده.شده،.

پنج.عدد.از.آنها.در.سال.های.1939.و.1940.بودند.و.سپس.در.دسامبر.1946.اشرام.ماهابلشور.بازگشایی.شد.و.
در.فاصله.ی.این.شش.سال.به.هیچ.وجه.اشرام.دیگری.برای.مست.ها.تشكیل.نشد.

و.اما.این.شش.سال.یعنی.از.1941.تا.1946.سال.های.مسافرت.های.بزرگ.برای.یافتن.مست.هاست.كه.

مهربابا.به.هر.گوشه.ای.از.هند.سفر.نمودند.و.با.انواع.و.اقسام.روح.های.پیشرفته.تماس.حاصل.كردند..در.این.

زمان.به.ندرت.مست.ها.را.نزد.او.می.بردند.و.ایشان.خود.برای.تماس.با.مست.ها.سفر.می.نمود..در.این.فصل.كار.
این.شش.سال.مورد.بحث.و.بررسی.قرار.می.گیرد.

اگرچه.در.رابطه.با.مست.ها.چند.سفر.در.سال.های.1939.و.1940.انجام.گرفت،.اما.شروع.مسافرت.ها.در.

بر. مروری. آغاز.گردید.. داشتند،. اقامت. در.جیپور. مهربابا. زمانی.كه. ژانویه.سال.1941. از. بزرگ،. مقیاس.های.

نقشه.ها.و.آمار.مندرج.در.پایان.این.فصل.این.مطلب.را.روشن.تر.می.سازد..از.1941.تا.پایان.1946.این.كار.بزرگ.

ادامه.داشت.و.هنوز.هم.پس.از.تعطیل.شدن.اشرام.مست.ها.در.ساتارا.در.مقیاس.كوچك.تر.در.سال.1947.ادامه.
دارد.

در.این.سفرها.كه.ما.آنها.را.»سفرهای.مست«..نام.نهاده.ایم،.مهربابا.در.واقع.با.چهار.طبقه.از.مردم.تماس. .
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برقرار.می.نمایند..نخست.مست.ها.هستند،.دوم.آنها.كه.هوا.و.طالب،.روح.های.مبتدی،.پیشرفته.و.بسیار.پیشرفته.

هستند.)یعنی.رهروان.شبه-.سالك.از.هر.درجه(،.سوم.سادوها.و.فقرا.و.چهارم.بینوایان..واژه.ی.»سفر.مست«.

فكر.می.كنم.واژه.ی.مناسبی.است،.زیرا.اگرچه.باید.اعتراف.كرد.بابا.با.هر.چهار.طبقه.از.مردم.كار.می.نمایند،.اما.
جنبه.ی.اصلی.هر.مسافرتی.كم.و.بیش،.تماس.با.روح.های.مست.بوده.است.

بنابراین.اگر.علت.اصلی.این.سفرهای.بزرگ.كه.در.سطح.هندوستان.انجام.می.گرفت.به.منظور.تماس. .

با.مست.ها.بوده.و.علت.فرعی،.تماس.با.رهروان.شبه-.سالك،.كار.او.با.هزاران.سادو.و.فقیر.به.توضیِح.بیشتری.

نیاز.دارد..در.هرحال.می.توان.گفت.كه.تماس.با.سادوها.و.فقرا.جنبه.ی.دایمی.كار.او.را.تشكیل.نمی.دهد،.بلكه.

با.كار.ایشان.با.مست.ها. گهگاه.پیش.می.آید.و.وقتی.انجام.می.گیرد،.آن.گونه.كه.پیداست.رابطه.ی.مشخصی.

دارد..بدین.ترتیب.گاهی.بابا.در.ابتدا.با.انجام.یك.سفِر.مست،.تعدادی.فقیر.را.مورد.تماس.قرار.می.دهند.و.تماس.

او.با.سادوها.به.طور.كلی.در.مقیاس.های.بزرگ.انجام.می.گیرد.و.ترتیبی.در.آن.دیده.نمی.شود..بدین.ترتیب.در.

كمبامالی.اهلل.آباد.در.پایان.1941.مهربابا.در.دو.روز.با.هفت.هزار.سادو.تماس.داشتند.و.گهگاهی.از.زیارتگاه.
هندوها.در.هاریدور.و.ریشیكش.دیدن.نمودند.و.در.آنجا.با.تعداد.بسیاری.سادو.تماس.بر.قرار.كردند.

و.اما.به.هنگام.تماس.با.این.روح.های.مختلف،.مهربابا.چه.كاری.انجام.می.دهند،.به.عبارت.دیگر.منظور. .

و.مراد.ما.از.كلمه.ی.»تماس«.كه.بارها.در.این.كتاب.به.كار.گرفته.شده.چیست؟.در.پاسخ.به.این.سؤال،.انسان.

بابا. نتوان.مفهوم.واقعی.كار.معنوی.كه. اینكه.شاید.هرگز. ندارد،.نخست. قرار. به.دو.دلیل.در.موضع.مطلوبی.

هنگاِم.تماس.انجام.می.دهند.را.درك.نمود.و.دوم،.بابا.به.ندرت.به.كسی.اجازه.می.دهند.كه.جنبه.های.ظاهری.

و.بیرونی.تماس.ها.را.شاهد.باشد.و.اما.در.رابطه.با.اهمیت.درونی.این.كار،.باید.بیان.بابا.را.به.جان.بپذیریم.كه.

او.مست.ها.را.دوست.دارد.و.آنها.او.را.دوست.دارند.و.این.كه.او.به.مست.ها.كمك.می.كند.و.آنها.به.او.كمك.

می.كنند..در.مورد.جنبه.ی.درونی.كه.البته.تنها.چیزی.است.كه.دارای.اهمیت.است،.مطلب.دیگری.نمی.توان.

گفت..اما.جنبه.ی.ظاهری.چطور؟.بابا.به.طور.معمول..در.سفر.خود،.به.هنگام.تماس.با.یك.مست.یا.یك.روح.

شبه-.سالك.سه.كار.انجام.می.دهند،.بابا.با.دست.خود.به.او.غذا.می.دهند8،.به.او.یك.سكه.پول.می.دهند.و.در.

خلوت،.جایی.كه.كسی.نتواند.این.نشست.پر.سكوت.را.نظاره.كند،.نزد.او.می.نشینند..بابا.از.آغاز.سكوِت.خود.به.

پول.دست.نزده.اند،.مگر.وقتی.كه.آن.را.بخواهند.به.مست.ها،.روح.های.شبه-.سالك،.سادوها.و.فقرا.بدهند..این.

دادن.پول.در.اصل.بخشش.و.خیریه.نیست.بلكه.وسیله.ای.برای.ایجاد.تماس.است.و.بابا.به.ویژه.برای.مست.ها.

از.سكه.های.پول.استفاده.می.كنند..ایشان.توضیح.داده.اند.كه.فلز.به.گونه.ای.مشخص،.نقش.واسطه.ای.را.برای.

تماس.بازی.می.كند..آنها.كه.بابا.را.در.سفر.مست.همراهی.می.كنند.به.طور.كامل.از.وجود.سكه.های.فلزی.با.

خبرند،.زیرا.كه.انگشتان.و.دست.های.ایشان.از.حمل.كیسه.هایی.كه.از.سكه.های.پول.های.مختلف.پر.است.به.
درد.مبتال.می.گردد..

با.سادوها.و.فقرا.نیازی.به.خلوت.نشینی.دیده.نمی.شود.و.مهربابا.فقط.با.دست.خود.پای.آنها.را.لمس. .

می.كند.و.سپس.پیشانی.خود.را.با.دست.خود.لمس.می.كنند.و.ممكن.است.به.آنها.پول.بدهند.یا.اینكه.ندهند..

به.طور.كلی.این.كار.را.در.حضور.عموم.انجام.می.دهند.و.آنها.كه.از.آنجا.گذر.می.كنند.می.توانند.آن.را.ببینند،.هر.
چند.كه.مندلی.های.بابا.همیشه.دستور.دارند.كه.در.حین.این.كار،.او.را.نگاه.نكنند.

با.آنها.كه.بی.بضاعت.هستند.نیاز.به.خلوت.كردن.در.نوسان.است،.زیرا.در.جشن.تولدشان.كه.در.فوریه.ی. .

1937.در.ناسیك.برگزار.شد،.حركت.ها.و.رفتارهای.بیرونی.و.ظاهری.مهربابا.را.همه.می.توانستند.شاهد.باشند..

اما.در.سال.های.بعد.تعداد.بسیاری.از.بینوایان.را.در.سفرهای.خود.مورد.تماس.قرار.داده.اند.و.اگرچه.در.بخشی.از.

این.كار.بعضی.از.پیروان.كمك.كرده.اند،.اما.هر.نوع.هدیه.ای.برای.بی.بضاعت.ها.توسط.شخص.بابا.در.اعتكاف.

محض.به.آنها.داده.می.شد..بدین.ترتیب.ایشان.بیشتر.وقت.ها.شاید..پای.پنجاه.یا.صد.تن.از.بینوایان.را.شستشو.
مهربابا.همیشه.روح.های.شبه-.سالك.را.با.دست.خود.غذا.نمي.دهند.بلكه.به.آنها.پول.داده.و.در.خلوت.نزد.آنها.مي.نشینند.  8
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می.دهند،.كه.یكی.بعد.از.دیگری.صورت.می.گیرد.و.مندلی.ها.درست.همان.طور.كه.در.استحمام.یك.مست.به.

ایشان.كمك.می.نمایند.در.این.امر.نیز.او.را.یاری.می.دهند..ایشان.همچنین.ممكن.است.به.آنها.خوراك.بدهد.و.

مندلی.ها.نیز.در.این.كار.به.او.كمك.می.كنند،.اما.وقتی.می.خواهند.به.آنها.پول.یا.هدیه.مخصوصی.بدهند.این.

كار.را.دور.از.انظار.انجام.می.دهند.و.در.چنین.موقعیت.هایی.مردها.یا.زن.ها.یك.به.یك.وارد.اتاقی.كه.بابا.در.آن.
نشسته.اند.می.شوند،.هدیه.خود.را.دریافت.می.دارند.و.دوباره.از.اتاق.خارج.می.گردند.

دقیق. برنامه.ریزهای. نتیجه.ی. و. حاصل. با.مست.ها. تماس. ایجاد. با. رابطه. در. فعالیت.ها. این. تمام. اما. .

می.باشد.و.البته.به.علت.سكوتی.كه.مهربابا.اختیار.نموده.اند.تنی.چند.از.اعضای.مندلی.ها.همیشه.او.را.همراهی.

می.كنند..گفتن.اینكه.بابا.چه.مدت.جلوتر.جزییات.فعالیت.های.خود.را.برنامه.ریزی.می.كنند.غیرممكن.است،.اما.

در.مورد.سفرهای.مربوط.به.مست.ها،.به.طور.معمول.یكی.دو.ماه.جلوتر.بابا.اشاره.می.كنند.كه.در.فالن.ماه.قصد.

دارند.برای.چند.هفته.مسافرت.نمایند..این.اشاره.های.اولیه.به.تدریج.شكل.می.گیرند،.و.دو.سه.هفته.پیش.از.

موعد.مقرر.برای.مسافرت،.یك.یا.هر.سه.نفری.كه.در.كار.مست.ها.مهارت.دارند،.نزد.بابا.فراخوانده.می.شوند.
البته.اگر.آنجا.نباشند.

این.خبرگان.در.كار.مست.ها،.هر.سه.مندلی.های.بابا.هستند.كه.در.رابطه.با.مست.ها.برای.ایشان.بسیار. .

فعالیت.كرده.و.كار.انجام.داده.اند..از.اینها،.آقا.بیدول.از.مجموِع.بقیه.بیشتر.كار.انجام.داده.و.اطالعاتی.كه.در.

قسمت.پیوست.كتاب.درج.گردیده.از.مجموعه.ی.خاطرهای.او.و.یك.سری.یادداشت.هایی.است.كه.شرح.حال.
بسیاری.از.مست.هایی.كه.مهربابا.مالقات.نموده.اند،.به.طور.مختصر.در.آنجا.نوشته.شده.است.

آن.دو.نفر.دیگر،.كاكا.و.ایرج.هستند..تماس.های.اولیه.ی.مهربابا.با.مست.ها.به.ویژه.پیش.از.تعطیل. .

شدن.اشرام.دیوانه.ها.در.پاییز.1940،.بیشتر.حاصل.زحمت.های.كاكا.می.باشد..او.واسطه.و.رابطی.معنوی.بین.بابا.

و.بسیاری.از.مست.های.عالیقدر.نظیر.چاچا،.الخن.شاه،.گالب.بابا،.موتی.بابا،.چاتی.بابا،.عبدالقادر.جیالنی،.كریم.
بابا،.وزیر.بابا.و.تعداد.بسیاری.از.روح.های.كم.نورتر.بوده.است.

كار.ایرج.در.سال.های.اولیه.بیشتر.در.اشرام.مست.ها.بود،.اما.ساختمان.جسمانی.قوی.و.نیرومند.و.به.ویژه. .

صفِت.تشویش.ناپذیرِی.او.باعث.می.شد.كه.در.بسیاری.از.سفرهای.بابا.ارزشی.بی.نظیر.داشته.باشد..او.تجسمی.از.

بی.خویش.تنی.)به.مفهوم.عرفانی.كلمه(.و.وارستگی.است..در.آنچه.انجام.می.دهد.خود.نمایی.نیست.به.طوری.
كه.خارج.از.حلقه.مندلی.های.بابا،.تنها.معدودی.به.حجم.كاری.كه.او.برای.بابا.انجام.داده.آگاهند..

عالوه.بر.این.سه.تن،.بیشتر.مریدان.مرد.و.نزدیك.مهربابا.در.یك.یا.چند.تا.از.این.سفرها.همراهشان. .

بوده.اند.و.اگر.چه.به.طور.دقیق.نمی.دانم.كه.در.این.امر.چه.كسانی.خط.مشی.این.سه.نفر.را.دنبال.كرده.اند،.اما.

معتقدم.كه.نفر.بعدی.شاید.گوستاجی.خواهد.بود.و.پس.از.آن.اَدی،.پندو،.جال.بای،.زال.كراواال،.سواك.كتوال.
و.در.آخر.هر.یك.از.مندلی.های.بابا.

بدین.ترتیب.در.هر.یك.از.سفرهایی.كه.برنامه.ریزی.می.شود،.ابتدا.مهربابا.زمان.آن.را.مشخص.می.سازند. .

و.سپس.آن.عده.از.مریدانی.كه.او.را.همراهی.خواهند.كرد.را.بر.می.گزینند..این.گروه.هرگز.از.دو.نفر.كمتر.نیست.

و.به.طور.معمول.خیلی.بیشتر.از.آن.است..آنگاه.طبق.دستور،.آقا.بیدول،.كاكا.یا.ایرج.برای.بررسی.های.اولیه.به.

شهرها.و.روستاهای.معینی.فرستاده.می.شوند.تا.در.مورد.روح.هایی.كه.كاندیداهای.احتمالی.هستند،.پرس.و.جو.

به.عمل.آید.و.آنها.را.مالقات.كنند.و.پیش.از.روز.موعود.به.قرارگاه.مركزی.نزد.بابا.بازگردند..در.شرح.حال.چاتی.

بابا.)بخش.دوم(.یكی.از.این.سفرهای.مقدماتی.را.توضیح.داده.ام.و.اگرچه.آن.یكی،.دشوارتر.از.بقیه.ی.آنها.بود،.

اما.هر.یك.از.این.سفرهایی.كه.برای.بررسی.های.اولیه.انجام.می.شد،.تحت.فشار.زمان.صورت.می.گرفت.و.در.
هر.حال.همه.آنها.بسیار.سخت.و.دشوار.بودند..

پیاده.روی.در. از. این.سفرها.كنید،.داستان.هایی.خواهید.شنید. به.شرح. وادار. را. یا.كاكا. بیدول. آقا. اگر. .

دشت.ها.و.صحراها،.از.میان.جنگل.های.تاریك.و.یا.از.روی.كوه.ها.و.دره.ها،.از.سوار.شدن.ها.بر.شتر،.قاطر،.اسب.
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و.االغ.از.درشكه.سواری.ها.و.پیمودن.فرسنگ.ها.راه.ناهموار،.از.تحمل.ازدحام.قطارهای.درجه.سه.و.گرد.و.غبار.

و.عرق.كردن.ها.و.به.طور.خالصه.هر.مشكلی.كه.در.یك.مسافرت.ممكن.است.برای.كسی.روی.دهد.را.از.آنها.
خواهید.شنید.و.این.فقط.صحبت.از.سفرهای.مقدماتی.است.كه.پیش.از.سفر.مهربابا.انجام.می.گرفت.

طرح.و.اجرای.این.سفرهای.مقدماتی.به.طور.قطع.به.منظور.اتالف.نشدن.وقت.با.ارزش.مهربابا.می.باشد،. .

چرا.كه.مست.ها.از.پشت.درخت.به.طرز.معجزه.آسا.بیرون.نمی.آیند.و.برچسب.یا.عالمتی.نیز.بر.آنها.نیست..یك.

مست.خوب،.جواهر.نادری.است.و.حتی.آقا.بیدول،.كاكا.و.ایرج.نیز.گاهی.در.انتخاب.خود.دچار.اشتباه.می.شوند.

و.كاندیداهایی.را.برای.تماس.مهربابا.فراهم.می.آورند.كه.شهرت.مست.های.بزرگ.را.دارند،.اما.بابا.آنها.را.دیوانه.
یا.دیوانه.های.خدا.یا.مست.های.كم.ارزش.می.شناسند.و.آنها.را.نمی.پذیرند.

تا.همین.اندازه.برای.شرح.سفرهایی.كه.برای.بررسی.های.اولیه.انجام.می.شد.كافی.می.باشد.و.اما.آن. .

بیست.هزار.فرسنگ.از.مسافرت.های.مهربابا.و.بیست.هزار.تماس.كه.به.خاطر.آن.این.همه.فعالیت.های.اولیه.
صورت.می.گرفت.چگونه.بوده.است؟

با. مقایسه. در. اینها. اما. نمایم،. عرضه. را. مقدماتی. سفرهای. سختی.های. از. تصویری. داشته.ام. سعی. .

بیش. تفریحی. انجام.می.شد،. وقت. آن. در. كه. واقعیی. كار. و. مهربابا.صورت.می.گرفت. با. كه. نهایی. سفرهای.

نبوده.است..مسافرت.می.تواند.خوشی.آفرین.باشد.و.سختی.های.مسافرت.انسان.را.زنده.می.دارد،.به.شرط.آنكه.

نیروهای.جسمانی.و.روانی.با.غذا.و.خواب.كافی،.تجدید.نیروی.زندگی.بیابند..اما.در.سفر.مست.ها.كه.با.بابا.انجام.

می.شد.به.ندرت.چنین.بود..بعد.از.دو.یا.سه.روز.كار.مداوم.از.ساعت.های.صبح.تا.شب.با.اندكی.غذا.یا.بدون.غذا.

و.پس.از.دو.یا.سه.شب.با.اندكی.خواب.یا.بدون.خواب،.دنیا.در.عمل.غیرحقیقی.می.شود.و.اعضای.بدن.شخص.

بی.آنكه.خودش.بخواهد.حركت.و.كار.می.كنند،.اما.لذت.زندگی.و.احساس.رفاهی.كه.انسان.فرض.می.كند.به.

خواب.كافی.و.غذای.كافی.وابسته.است.به.راستی.وجود.نخواهد.داشت..اما.سفرهای.مست،.فقط.دو.یا.سه.روز.

به.طول.نمی.انجامند.بلكه.دو.یا.سه.هفته.ادامه.دارند..این.آهنگ.كار.ادامه.می.یابد.و.بابا.همواره.آنها.را.كه.با.

او.هستند.تا.سرحِد.مرز.توان.آنها.می.رسانند..در.یكی.از.سفرها.در.سال.1946،.آقا.بیدول.برآورد.كرده.است.كه.

آنها.در.طول.هشت.روز.در.كل.چهارده.ساعت.خواب.داشتند،.یعنی.به.طور.متوسط.حدود.دو.ساعت.در.روز.و.در.

پایان.به.تمام.اینها.باید.آب.و.هوای.گرم.را.اضافه.كرد.كه.با.ریزش.عرق.مداوم،.انرژی.انسان.تحلیل.می.رود.

و.این.گونه.شما.پاسخی.تقریبی.به.این.سؤال.كه.یك.سفر.برای.تماس.با.مست.ها.چگونه.بوده.است.را.دریافت.
می.دارید.

معدودی.از.دوستداران.مهربابا،.بیرون.از.حلقه.ی.مندلی.های.بابا،.با.سختی.های.طاقت.فرسایی.كه.بابا. .

برخود.و.آنها.كه.نزد.او.هستند،.وارد.می.سازند،.آشنایی.دارند.و.سؤال.این.است.كه.چند.نفر.هستند.كه.مرشد.

خسته.از.راه.خود.را.در.این.سفرهای.بزرگ.می.توانند.شناسایی.كنند..به.عنوان.رهبر.و.مرشد.كامل،.مهربابا.در.

این.سفرها.مرجعیت.و.قدرت.این.را.دارد.كه.سرعت.كار.را.تعیین.نماید.و.به.اراده.و.خواست.خود.و.یا.به.دالیل.
معنوی.كه.فقط.برای.خود.او.روشن.است.سرعت.را.به.درجه.ای.باور.نكردنی.برساند.

بدین.ترتیب.شما.مهربابا.و.سه.تا.چهار.تن.از.مندلی.ها.را.می.بینید.كه.راهی.سفر.مست.ها.هستند..آنها. .

به.نظر.قوی.و.سرحال.می.آیند.و.وقتی.دو.یا.سه.هفته.بعد.از.در.حیاط.به.منزل.وارد.می.شوند.و.شما.برای.خیر.

مقدم.جلو.می.روید.و.در.حمل.بار.و..آوردن.چمدان.ها.به.منزل.به.آنها.كمك.می.كنید.و.شما.چهره.های.خسته.ی.

اصالح.نشده.ی.آنها.را.نگاه.می.كنید.و.چره.ی.بابا.را،.و.چشمان.خسته.آنها.و.چشمان.بابا.را.و.لباس.های.آنها.و.

لباس.های.بابا.را،.لباس.های.چرك.دار.كه.از.ریزش.عرق.چنین.شده.و.شما.جاهایی.از.لباس.هایشان.را.می.بینید.

كه.پاره.شده.است،.خاطرها.و.نشانه.های.ظاهری.از.روز.و.شب.های.طاقت.فرسا.از.حركت.و.كار.و.كار.و.حركت،.

روزها.و.شب.هایی.كه.مرشد.كامل.نه.به.خاطر.خود،.بلكه.به.خاطر.بشریت،.خود.را.تسلیم.محدودیت.های.پست.
هستی.خاكی.می.نماید.
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را.مشاهده. استراحت،.مهربابا. استحمام.و.صرف.شام.و.چند.ساعتی. از.اصالح.و. و.هنگام.شب.پس. .

می.كنید.كه.به.مندلی.ها.می.پیوندند.و.شما.به.تكرار.و.مروری.جالب.بر.سفری.كه.به.تازگی.انجام.یافته،.گوش.فرا.

می.دهید.و.اینجاست.كه.شما.از.سختی.های.عجیب.چیزهایی.می.شنوید،.از.شب.های.بدون.خواب،.از.سفرهای.

خستگی.آور.با.ترن.و.درشكه،.از.شتر،.اسب.و.االغ.سواری.ها.)و.یك.بار.برای.عبور.از.یك.رودخانه.سوار.بر.فیل.

شدند(،.از.پیاده.روی.ها.بر.خاك.و.گل،.از.نوسان.های.باران.و.آفتاب،.سرما.و.گرما.و.به.طور.خالصه.دست.كم.

چیزهایی.از.آنچه.بابا.و.مردان.او.پشت.سر.گذارده.اند.و.از.كیفیت.و.كارهای.عجیِب.بهترین.مست.هایی.كه.آنها.

مالقات.كرده.اند،.می.شنوید.و.تصویرهای.ذهنی.از.جمله.هایی.كه.مالقات.بابا.با.این.روح.های.عجیب.مست.الهی.
را.نشان.می.دهد.برایمان.ساخته.می.شود.

وقتی.مندلی.هایی.كه.با.مهربابا.سفر.كرده.اند.در.مدح.ایشان.سخن.می.گویند،.شما.می.شنوید.كه.چگونه. .

در.تمام.این.مشقت.ها.و.سختی.ها،.بابا.از.همه.سرحال.تر.بودند.و.چطور.بعد.از.هر.تماسی.كه.با.یك.مست.به.

حقیقت.خوب.برقرار.می.نمودند،.بیش.از.حد.معمول.نورانی.می.شدند،.مثل.اینكه.یك.كار.بزرگی.به.انجام.رسیده.
باشد.و.یا.اینكه.یك.باِر.بزرگی.از.دوش.او.برداشته.شده.باشد.

این. برای.جستجوی. از.مسافرت.در.سطح.هند. انگیزه.ی.مهربابا. به.طور.دقیق.معلوم.نیست.كه. البته. .

مست.ها.چه.بوده.است.و.نه.معلوم.است.كه.در.تصمیم.گیری.ایشان.در.مورد.تعداد.مست.هایی.كه.در.یك.سفر.

باید.مورد.تماس.قرار.می.گرفتند،.كدام.عامل.ها.دخالت.داشته.اند..در.رابطه.با.این.مطلب،.ایرج.می.گوید.كه.چگونه.

در.شروع.یك.سفر.بابا.می.فرمایند.كه.با.تعدادی.معین.مست،.برای.نمونه..بیست.و.پنج.نفر.یا.عددی.نظیر.آن،.

باید.تماس.حاصل.نماید،.اما.پس.از.یك.هفته.یا.بیشتر،.وقتی.كه.هفده.نفر.مورد.تماس.قرار.گرفته.اند،.ناگهان.

می.فرمایند.كه.كارشان.اكنون.خاتمه.یافته.است..او.آن.گاه.یك.قطعه.كاغذ.از.كت.خاك.آلود.خود.بیرون.می.آورد.

و.ارقامی.را.نشان.می.دهند،.درست.مثل.اینكه.او.از.پیش.محاسبه.نموده.بودند.كه.به.طور.دقیق.هفده.نفر.مورد.

نیاز.است،.اما.به.مندلی.های.خود.گفته.بودند.كه.بیست.و.پنج.نفر.را.بیابند.تا.اینكه.مندلی.ها.در.جستجوی.این.
مست.ها.سستی.به.خرج.ندهند.و.شاید.هم.به.مصداق.»چون.كه.صد.آمد.نود.هم.پیش.ماست«.بوده.است..

شرح.كامل.و.جزء.به.جزء.بیش.از.صد.و.بیست.هزار.كیلومتر.و.بیست.هزار.تماس.در.این.فصل.غیر. .

ممكن.است.و.انباشته.شدن.وقایعی.كه.بعد.از.این.سفرها.رخ.داده.است،.موجب.شده.بسیاری.از.این.خاطرها.

محو.گردد..اما.احساس.می.كنم.كه.در.این.كتاب.حداقل.اسكلتی.از.هر.سفر.باید.ثبت.گردد.و.نقشه.های.كوچك.

و.فهرست.اسامی.شهرها.كه.در.پایان.این.فصل.آمده.این.منظور.را.برآورده.می.سازد..اینها.نشان.نمی.دهند.كه.

در.هر.شهر.و.در.هر.سفر،.مهربابا.با.كدامین.مست.ها.تماس.برقرار.نموده.اند،.بلكه.وقتی.آن.را.با.جزییاتی.كه.

در.بخش.پیوست.آمده،.تركیب.كنیم.این.را.نیز.نشان.خواهد.داد.و.یك.دانش.آموزی.كه.در.زندگانی.بابا.كوشا.

و.ساعی.باشد.با.مقایسه.فهرستی.كه.در.این.فصل.آمده.با.جزییات.بخش.پیوست.می.تواند.ترتیب.درستی.از.
تماس.های.برای.هر.یك.از.سفرها.به.وجود.آورد.

این.فصل.كه.شرح.حال.سفرهای.مهربابا.را.مطرح.می.سازد،.در.واقع.مقدمه.ای.است.بر.بخش.پیوست. .

و.دارویی.است.برای.خواننده.تا.اشتهای.او.را.برای.صرف.اطالعات.مهمی.كه.در.پایان.این.كتاب.آمده،.برانگیزد.

و.اما.هدف.بخش.پیوست،.ثبت.كار.مهربابا.با.مست.ها،.روح.های.شبه-.سالك،.سادوها،.فقرا.و.بینوایان.و.شرح.
حاِل.این.هزاران.تماس.كه.در.سفرهای.متعدد.صورت.گرفته.است.

از.این.رو.خواننده.لزومی.ندارد.كه.پاهای.خاكی.و.خسته.خود.را.در.مسیر.سنگالِخ.شیب.داری.كه.به. .

جسگیران.منتهی.می.شود،.جایی.كه.نانگا.بابا.بر.روی.كوه.به.مدت.بیست.و.پنج.سال.لخت.و.برهنه.نشسته.بود،.

افتان.و.خیزان.بكشاند..او.تنها.كافی.است.كه.با.راحتی.بیشتر.بر.روی.صندلی.خود.بنشیند.و.با.انگشت.و.شست.

خود.كتاب.را.به.قسمت.جسگیران.در.بخش.پیوست.ورق.بزند.و.قوای.تفكر.خود.را.بر.روی.آن.تپه.وحشی.فرود.

آورد.و.نزد.مهربابا.و.مندلی.های.او.و.روستایی.ها.بنشیند.و.با.چشم.دل،.تانگا.بابا.را.در.حال.صرف.غذا.كه.از.چوب.



129مسافرتها

و.سنِگ.پودر.شده.تشكیل.می.شد،.نظاره.كند.
و.لزومی.هم.ندارد.مانند.كاری.كه.مهربابا.و.مردان.او.انجام.داده.اند.با.استخوان.های.خسته.و.كوفته،. .
خیس.از.غرق.ساعت.ها.در.ناراحتی.قطارهای.فشرده.و.درجه.ی.سه.هند.بنشیند..و.یا.راهی.را.از.مسیر.مزرعه.های.
ِگل.آلود.برنج.به.سوی.بانسی.هموار.نماید،.جایی.كه.یوگی.پیر،.مانند.یك.مجسمه.ی.شمعی.در.اتاق.تاریك.
نشسته.است..خواننده.تنها.كافی.است.چراغ.را.قدری.نزدیك.تر.آورد.و.اگر.در.تخت.خواب.مطالعه.می.كند.بالش.
خود.را.به.زاویه.ای.جدید.تغییر.وضعیت.دهد.و.كتاب.را.به.قسمت.بانسی.بیاورد.و.آن.اتاق.را.در.رویای.خویش.

تجسم.نماید.
دیگر.نیازی.نیست.كه.صندلی.و.بدنه.ی.تاكسی.دست.شما.را.زخم.كند.و.لباس.های.شما.را.پاره.گرداند. .
و.نه.اینكه.رنِج.كوفتگِی.تكان.های.درشكه.در.جاده.های.دراِز.روستاها.را.تحمل.كنید،.چرا.كه.با.انگشتان.توانا.
و.چشم.های.تیزبین.خواننده.ظرف.چند.دقیقه.می.تواند.از.ریشیكش.جایی.كه.كش.واناندجی.در.آن.كوه.و.دره.
در.كنار.آب.های.خاكستری.رنگ.گنگ.ایستاده.بود.و.به.كیالكارای.در.جنوبی.ترین.نقطه.جایی.كه.پالوكاله.بابا،.
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