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شماری از ایرانیان دوستدار اوتار مهربابا که خارج از ایران زندگی می کنند، در تالشند 
تا با گردآوری هرآنچه درباره ی اوتار مهرباباست، بتوانند راه دستیابی رهروانی را که در 
جستجوی مهربابا و جویای دانسته هایی در این راستا می باشند آسان نموده و از این راه 

وظیفه ی خود را هرچه نیکوتر انجام دهند.
و  دوستداران  راهگشای  و  گیرد  قرار  پذیرش  مورد  کوشش ها  این  برآیند  است،  امید 

جویندگان باشد.
اینک، شمه ای از کارهای گروه مهرستان که بخشی از آن انجام شده و همچنان ادامه 

دارد به آگاهی می رسد:
* گردآوری کتاب ها، ترجمه، ویرایش و چاپ آنها 

* گردآوری فیلم ها، ترجمه، تدوین و گذاشتن زیرنویس های فارسی و انگلیسی
* گردآوری سروده ها و آهنگ های مهربابا، ساخت آهنگ، تنظیم و ترجمه ی آنها به 

فارسی
* گردآوری عکس ها و روتوش آنها

* ساخت تارنمای اوتار مهربابا به زبان فارسی 
 ) تنها تارنمای رسمی اوتار مهربابا به زبان فارسی (

شما می توانید، از طریق این تارنما به همه ی موارد یاد شده در باال دسترسی پیدا نموده 
یا به زودی از آنها بهره مند شوید.

استفاده  از این مطاب ها در سایر تارنماها، وبالگ ها و ... با ذکر مأخذ آن آزاد می باشد.
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بگیریم.  روزه  تا  می خواستند  ما  از  بعضی  از  ایشان  می کردیم  مسافرت  مهربابا  با  وقتی 
روزه ی ما اکثراً در ساعت معینی بود گاهی زمان معینی نداشت یا این که تنها اجازه داشتیم 
آب معدنی یا نوشیدنی های مشابه به آن صرف نماییم. در یکی از این سفرها حدود ساعت 
2:30 شب بود که به یک ایستگاه قطار رسیدیم. در این جا الزم بود ترن را عوض کنیم و سوار 
قطار دیگری شویم. گرچه ترن دوم در ایستگاه بود اما برنامه ی حرکتش برای چند ساعت بعد 
تعیین شده بود. ما دست و روی خود را شستیم و سوار ترن دوم شدیم. حدود ساعت 4:30 بابا 
دکه ای را در ایستگاه دیدند و فرمودند که ما می توانیم از آنجا خرید کنیم. پسری به گردگیری 
شیشه های آب نبات مشغول بود. وقتی نزدیک شدیم مردی را در داخل دکه دیدیم که سرگرم 
نیایش بود. این دکه جلوی یکی از ستون های ایستگاه قرار داشت و روی این ستون عکس 
بزرگی بود. تصویری که مرد به طرف آن مشغول نیایش بود، عکس اوتار مهربابا بود. بابا به 
این موضوع اهمیتی نداده و فرمودند: مقداری پرتقال از این دکه بخریم. من قیمت پرتقال ها 
را جویا شدم. آن پسر گفت که قیمت پرتقال ها دانه ای یک انا می باشد. اما بابا توسط من به 
ارزان تر  چانه زدن پرداختند و از طریق اشاره فرمودند: چون ما شش عدد پرتقال می خریم 
حساب کنید. من می بایست در حضور بابا در حین صحبت با سایرین مهارت نشان می دادم. 
صحبت من می بایستی خیلی طبیعی و معمولی بوده و در عین حال آن چه را بابا مایل بودند 
بگویم؛ طوری که توجه ی سایرین را به حضور اوتار جلب نکند زیرا بابا می خواستند ناشناس 
باشند؛ بنابراین من می بایستی در آن واحد به دو جهت نگاه می کردم. بدین ترتیب با این جوان 
چانه زدم و سرانجام او راضی شد که برای شش پرتقال فقط پنج انا بپردازم. پس از خرید 
پرتقال ها در حین بازگشت به ترن با خوشحالی به بابا گفتیم که آن مرد جلوی تصویر شما 
به دعا و ستایش مشغول بود؛ اما بابا به این موضوع اهمیتی ندادند. همگی در کوپه نشستیم 
و بابا با دست مبارک خود به هر یک از ما یک عدد پرتقال دادند و من رفتم تا میوه بابا را با 
آب بشویم و سپس آن را پوست کنده، به بابا بدهم. اما وقتی بازگشتم صاحب مغازه ای که از 
آن میوه خریده بودیم ناگهان دوان دوان نزد ما آمد و گفت شما همه ثروتمند و بزرگ هستید 
و صبح زود قبل از این که من مغازه ام را باز کنم آمدید و سر پسرم کاله گذاشتید. من بدو 
بابت میوه پول پرداخت کرده ایم. درست  این چه حرفی است که شما می گویید؟ ما  گفتم: 
است که ما چانه زدیم اما پسر شما راضی بود و برای قیمت موافقت کرد. مرد گفت: شما حق 
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نداشتید که با پسرم چانه بزنید. پسرم مشغول بود تا مغازه را برای باز شدن آماده کند. من 
نمی توانم این میوه ها را به این قیمت به شما بدهم. قیمت های من مقطوع هستند و من هرگز 
تخفیف نمی دهم. بابا توسط من به او فرمودند معامله انجام شده است و وظیفه ی یک کاسب 
و فروشنده ایجاب می کند که به حرف و قول خود وفادار باشد؛ اما آن مرد دست بردار نبود و 
گفت: خیر، این حرف ها بی نتیجه است. قیمت من مقطوع است و شما نمی توانید آن را تغیر 
دهید. او به جر و بحث خود ادامه می داد. ما می دانستیم که او از مریدان اوتار مهربابا می باشد 
بنابراین من نسبت به او احساس محبتی در دلم داشتم. دوباره به او گفتم: ببین ما چانه زدیم 
و تخفیف گرفتیم. چرا اصرار داری حرف و قولت را عوض کنی؟ مگر یک انا چقدر اهمیت 
دارد؟ دوباره به دستور بابا به او خاطر نشان نمودم وقتی معامله ای صورت گیرد و قولی داده 
شود، سود و زیان مطرح نیست. در میان هندی ها رسم است که اولین معامله روزانه ی خود را 
باید با رضایت و شادمانی انجام دهند تا این که بقیه کار و کسب روزانه با خوشی و شادمانی 
بگذرد. بابا از طریق من اصرار داشت که چنین چیزهایی را به او گوشزد نمایم. اما آن مرد با ما 
سر دعوا داشت و گفت: خیر، بقیه ی پول را باید بپردازید. سرانجام این مرد تمامی آن میوه ها 

را از دست و دهان ما بیرون آورد و به دکه خود بازگشت.
من به بابا گفتم: اجازه می فرمایید هویت شما را بر او فاش نمایم؟ بابا فرمودند: اگر او این 
را بداند همه ی اجناس مغازه اش را برای من می آورد؛ ولی برای او چه سودی در بر خواهد 
داشت؟ قسمت او در این زندگانی این است که به جای دعا در حضور جسمانی من، در مقابل 

تصویر من دعا کند، نه چیزی بیشتر از این.
اتج جساواال
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خوب به خاطر دارم که من نیز مانند شما کودک بودم. شما کوچولوها برای من خیلی عزیز 
هستید. کودکان معصومند و در آن ها خودخواهی نیست. کودکان آرزوهای پست ندارند. اگر 
انسان پس از این که دوران کودکی را سپری کرد و به رشد کامل رسید به صفات کودکی 
مزین گردد به وصال خدا می رسد. خواه بخواهید یا نخواهید به زودی رشد خواهید کرد، و از 
حالت کودکی خارج می شوید. فرزندان را نباید به نوکر و کلفت یا افراد غریبه سپرد. انسان 
نمی داند یک غریبه ای که طفل را به او می سپارد با چگونه افرادی در تماس است. شب ها 
به هنگام خواب برای کودکان داستان هایی را که اثر خوب در کودک باقی می گذارد تعریف 
کنید. پدر باید بسیار مهربان و در عین حال ثابت قدم و استوار باشد. پدر نباید پسرش را تنبیه 
نموده و با دختر خویش به درشتی صحبت کند بلکه نسبت به فرزندان خود باید استوار و با 
محبت باشد. بهترین راه برای انضباط فرزندان آنستکه والدین رفتارشان با هم خوب باشد. آیا 
به یکدیگر اهمیت می دهند و با هم دوست هستند؟ آیا لباس پاکیزه می پوشند؟ بدین ترتیب 
به طور ساده و طبیعی همه صفات پسندیده در فرزندان رشد می کند و هنر دوست داشتن 
سایرین، صدقه، بخشش، راست گویی و غیره را یکی پس از دیگری فرا می گیرند. اگر والدین 
زندگانی با انضباطی را در پیش گیرند فرزندان نیز انضباط را به طور طبیعی خواهند آموخت.

طریقی که بابا انضباط را به ما تعلیم داده اند این بود که خود ایشان در عمل پیش قدم و 
الگو بودند. ایشان آن چه را که می خواستند ما انجام دهیم به خود زحمت داده و آن را انجام 
می دادند. اگر بخواهید انضباط را با حرف به فرزندان خود بیاموزید آن ها گوش نخواهند داد؛ 
بنابراین خودتان به پند و اندرزهایی که می دهید عمل کنید تا انضباط در دل و ذهن آنان به 
طور خودکار بیدار شود. برای این منظور باید صبور باشید. باید همان درسی را که مایلید آن ها 
فرا گیرند، خودتان بدان عمل کنید، راه دیگری وجود ندارد. این موضوع داستانی را در خاطرم 
زنده می کند. روزی حضرت محمد )ص( با نزدیکان خود زیر درختی نشسته بود و مادری با 
پسر کوچک خود به حضور حضرت رسید. مادر گفت: آقای من لطفًا به این بچه بفرمایید تا 
دیگر خرمای سبز نخورد. من از عهده ی این کار بر نمی آیم و در نتیجه سالمتی او در خطر 
است. او یگانه فرزند من است. خواهشمندم کمکم کنید. وقتی انسان یک عدد خرمای سبز 
می خورد، می خواهد یکی دیگر و باز هم یکی دیگر و... را بخورد. در این شکی نیست که 
خرمای سبز معده را ناراحت می کند. این مادر پیش خود فکر می کرد که حضرت محمد چیزی 
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خواهد گفت که بر فرزندش اثر خواهد گذاشت. حضرت محمد نگاهی به کودک و مادر نموده 
و فرمود: آن چه می گویی درست است. اما یک ماه دیگر نزد من بازگرد. بهتر است آن موقع 
بیایی. مادر پس از سجده آن مکان را ترک کرد. مادر پس از گذشت یک ماه دوباره به حضور 
حضرت محمد رسید. او با وجود دشواری های مسافرت در بیابان های عربستان به قول خود 

وفا کرد و به همراه فرزندش حاضر شد.
خداوند مادر و فرزند را پذیرفت و آن ها را نوازش نمود و از آنان خواست تا بنشینند، سپس 
جویای حالشان گشته و علت حضورشان را پرسید. مادر ماجرا را دوباره تکرار نمود. حضرت 
محمد در مورد خطرهای زیاده روی در خوردن خرما مطالبی را به آن طفل یادآور شد و فرمود: 
اما زیاد نمی خورم. زیاد خوردن آن برای سالمت خوب  من هم خرما را خیلی دوست دارم 
نیست. آیا به من قول می دهی که روزانه بیش از چند عدد خرما نخوری؟ کودک قول داد 
و همه خوشحال شدند و آن مکان را ترک گفتند. بعد از رفتن مادر و فرزند، نزدیکان پیامبر 
سخت در شگفت بودند که چرا حضرت این مطلب را قباًل به آن کودک و مادر نگفت. سرانجام 
یکی علت را جویا شد. حضرت محمد فرمود: در آن روز من نمی توانستم در مورد خرما آن ها 
را راهنمایی کنم زیرا که عالقه ی من به خرما از عالقه ی آن طفل به خرما زیادتر بود. تا 
موقعی که خودم خرما می خوردم نمی توانستم به آن طفل پند و اندرز دهم؛ اما به مدت یک 
ماه من به هیچ وجه خرما نخوردم و به خرما دست نزدم. برای این که کالم از خود اثری بر 
جای گذارد باید نیرویی پشت آن حرف وجود داشته باشد. اگر پندی که می دهید خودتان بدان 

عمل نکنید آن پند بر هیچ کس اثر نخواهد داشت.
اتج جساواال
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حضرت نجم الدین کبری، مرشد وقت، مریدی برجسته داشت که راهنمای روحانی خلیفه 
بغداد بود. این مرید در یکی از سخنرانی های خود رابطه ی مرشد با مرید را به مرغ و تخم مرغ 
تشبیه نمود. او گفت: یک مرشد رفاه معنوی مریدان خود را زیر نظر دارد، او درست مثل یک 
مرغ بر روی تخم مرغ های گوناگون می نشیند. همین که جوجه ها سر از تخم درآوردند هر یک 
خصوصیت های ویژه و گوناگونی را از خود ظاهر می سازند. قناری ها در آسمان به پرواز در 
می آیند، مرغ های خانگی روی زمین به فعالیت مشغول می شوند و مرغابی ها در آب. من نیز 

یک مرغابی روحانی هستم که جاویدان در اقیانوس الهی به شنا مشغول می باشم.
شخصی این سخنرانی را برای حضرت نجم الدین بازگو نمود و گفت: مرید شما، جنابعالی را 
با یک مرغ ُکرچ مقایسه نموده است. مرشد در پاسخ گفت: مرید من در انتخاب مثال، بی دقتی 
نموده و به همین علت او در آب غرق خواهد شد. از آنجایی که این مرید، معلم روحانی خلیفه ی 
بغداد بود در تمام اوقات آزادانه به قصر سلطنتی رفت و آمد داشت. یک روز زمانی که به قصر 
وارد می شود خلیفه را در آن جا نمی بیند. او در انتظار خلیفه به اطاق خواب پادشاه می رود و بر 
روی تختخواب به استراحت می پردازد. راحتی فوق العاده ی تخت شاهی این مرید را به خواب 
عمیق فرو می برد. اتفاقًا همسر خلیفه برای استراحت به اطاق خواب می آید و فکر می کند 
این پادشاه است که بر روی تخت خوابیده بنابراین آهسته پهلوی او دراز می کشد. اندکی بعد 
خلیفه باز می گردد و با مشاهده ی آن دو در آن وضعیت ناخوش آیند سخت خشمگین می گردد. 
او تصمیم به انتقام می گیرد زیرا از اعتماد و ایمانی که به آن درویش داشت سوءاستفاده شده 
بود بنابراین به غالمان خود دستور می دهد تا این مرد را که راهنمای روحانی او بود با قایق به 
گردش ببرند و در وسط آب دریا او را غرق نمایند. دستور شاه اجرا می شود و آن مرد بی گناه 
در آب غرق می گردد و این درست همان چیزی بود که حضرت نجم الدین پیش بینی نموده 
بود. بعدها وقتی در این مورد از ملکه بازجویی شد، ملکه به اشتباه ناخوش آیند خویش اعتراف 
نموده و بر بی گناهی آن سالک راه حق گواهی داد. خلیفه از این پیشامد بسیار متأثر و متأسف 
گشت. او از عمل ناصواب خود توبه نموده و به حضور حضرت نجم الدین آمد. درحالی که مبالغ 
زیادی پول و شمشیر خود را پیش او قرار داد، گفت: این خون بهای قتل مرید شما و این هم 

شمشیر برای قتل من. حق انتخاب این با شماست.
در آن لحظه حضرت نجم الدین که در حالت جاللی بود با خشم گفت: آیا فکر می کنی 
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زندگانی مرید من آنقدر بی ارزش و ارزان قیمت است که آن را بتوان با طال و یا سر تو معاوضه 
نمود؟ خیر، انتقام قتل او فقط بدین گونه میسر است که ابتدا من را به قتل برسانند و سپس 
تو را و بعد سر اشراف و پیران و اولیای زمان را از بدنشان جدا نمایند و پس از آن به خواندن 
اسامی آنان پرداخت تا این که به نام شیخ فریدالدین عطار، مسئول معنوی شهر بغداد رسید. 
وقتی حضرت نجم الدین جز اول کلمه ی بغداد یعنی )بغ( را به زبان آورد یکی از مریدها دست 
خود را بر روی دهان مرشد قرار داد و گفت: استدعا داریم شهر بغداد را نابود نفرمایید. این 
به خود  پیش گویی ها جامه ی عمل  این  تمامی  از چندی  است. پس  اهلل  اولیای  شهر، شهر 
پوشانید. چنگیز خان مغول با لشکر خود، آسیای مرکزی، ایران، عربستان و آسیای صغیر را 
تصرف کرد. او مأمور قتل عام و قتل اولیا و پیران طریقت و اشراف بود که اسامی آن ها را 
قباًل حضرت نجم الدین ذکر نموده بود، اما وقتی لشکر چنگیز خان به بغداد حمله کرد تا آنجا 

را تسخیر کند، حمالت او با شکست مواجه می شد. علت این شکست به قرار زیر بود:
قریب الوقوع  و حمله  تهاجم  از  فریدالدین عطار  بغداد، شیخ  روحانی شهر  وقتی متصدی 
دشمن با خبر شد، کاسه ی چوبین آب خوری خود را وارونه نمود و این عمل او موجب شد 
که شهر بغداد از نظر لشکر مهاجمان محو گردد. سرانجام چنگیز خان بر آن شد که حمله را 
شخصًا به عهده بگیرد و قسم یاد کرد که تا تسخیر و فتح شهر نصیب او نگردد، باز نخواهد 
ناپدید نماید در  گشت. در این حمله نیز دوباره شیخ فریدالدین عطار برای این که شهر را 
صدد وارونه نمودن کاسه ی آب خوری خود بود که حضرت خضر )خضر و الیاس( از این اقدام 
جلوگیری به عمل آورد و درحالی که دست او را گرفته بود گفت: نابودی این شهر تقدیر الهی 
است و حتی معجزه تو نیز قادر به جلوگیری آن نخواهد بود. تو نیز خود را برای کشته شدن 
آماده کن. شیخ فریدالدین عطار خود را به دست تقدیر الهی سپرد. لشکر چنگیز خان تقریبًا 
نیمی از شهر بغداد را نابود ساخت و حتی سر شیخ فریدالدین عطار را نیز از بدنش جدا نمود 

و بدین ترتیب پیشگویی حضرت نجم الدین کبری به وقوع پیوست.
دکتر غنی منصف
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در راه خدمت معنوی مرید بایستی برای هر پیشامدی آمادگی داشته و در هر کاری که 
برای خدا انجام می دهد خود را با هر گونه موقعیت خوش آیند یا ناخوشایند وفق دهد. ممکن 
اما چنین  او را سرزنش نمایند  این که  یا  او بی اعتنایی نشان دهند  به  است سایرین نسبت 
چیزی نباید بر درک یا خلوص مرید صدمه وارد نماید. در حین امتحان ها او باید مانند توپ 
فوتبال لگد بخورد زیرا این ضربات لگد، او را به پرواز و پیشرفت درآورده و سرانجام به مقصود 
و هدف می رساند. برای مرید، پذیرفتن توهین دنیوی شکست نیست بلکه پشت نمودن به 

حقیقت، شکست محسوب می گردد.
وفاداری به مراد، مرید را به عالم رفیع تر و بی حد و کران الهی سوق می دهد. تواضع بیانگر 
قدرت است نه ضعف. دشمنی و کدورت در مقابل تواضع سر فرود آورده و سرانجام از پای در 

می آیند. تواضع همواره بر غرور ناشی از جهل غالب می گردد.
مرید قادر است با سالح تواضع بدون این که در سخت ترین آزمایش ها از پای درآید، خویش 
را با هرگونه شرایط ناگوار و دشوار وفق داده و با آن سازش نماید. مرشد در امتحان ایمان و 
تسلیم مرید خویش ممکن است او را در شرایط بسیار دشوار قرار دهد که تنها عاشقان واقعی 
قادر به روبه رو شدن با آن می باشند. این مطلب را می توان با داستان سلطان محمود غزنوی 
روشن نمود. اهل دربار سلطان چنان وانمود می کردند که اطاعت آن ها از اوامر شاه بی چون 
و چرا می باشد. آنان از این اخالص مصنوعی به خود می بالیدند، اما شاه بر این امر واقف بود. 
تنها شاه می دانست که در قصر او فقط یک نفر از ایمان مطلق برخوردار می باشد. این مرد 
ایاز بود که یکی از غالمان سلطان محمود به شمار می آمد. برای اثبات این مطلب از طرف 
پادشاه امتحانی به عمل آمد. شاه همه ی افرادی که مدعی ایمان بودند را به دربار فرا خواند و 
پربهاترین تاج الماس خود را بر روی میز قرار داد. ابتدا از وزیر خود خواست تا آن را خرد نماید. 
وزیر می دانست که این الماس پس از چندین جنگ به دست آمده و خود او نیز در این جنگ ها 
شرکت داشته است. او گفت شکستن این الماس که آبروی سلطنت به وجود آن وابسته است 
کار عاقالنه ای نیست. سپس سلطان محمود از سایرین خواست تا آن الماس را خرد کنند؛ اما 
همه ی آن ها از انجام این کار سر باز زدند و اظهار داشتند که این عمل فداکاری و جانبازی 
افراد بسیاری که در چنگ آوردنش سهم داشتند را نقش بر آب خواهد ساخت. سرانجام شاه 
رو به ایاز نمود و از او خواست تا الماس مورد بحث را خرد نماید. ایاز بدون بحث و تردید آن 
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الماس گران قیمت که سایر پادشاهان عالم بدان چشم طمع دوخته بودند را خرد نمود.
اهل دربار از این عمل خشمگین شدند. آن ها علت انجام این عمل احمقانه را از ایاز جویا 

گشتند و از او پرسیدند که چرا سلطان را از صدور این فرمان دل سرد ننموده است؟
ایاز با تواضع پاسخ داد: وقتی سلطان فرمانی را صادر می کند برای من دیگر چون و چرایی 
وجود ندارد. پادشاه خود دلیل قانع کننده ای برای شکستن این الماس دارد. تقاضای توضیح و 
دلیل، کمال بی ادبی و گستاخی را می رساند. در هر حال من باور دارم آن چه امروز در این مکان 
انجام یافت به صالح و سعادت مردم سرزمین ما بوده است. این الماس قیمتی که ممالک 
همسایه به آن چشم دوخته بودند مسلمًا باعث جنگ و خونریزی می شد و در نتیجه آرامش 
از این مرز و بوم دور می گردید. حاضرم یک سنگ قیمتی را خرد نمایم تا آرامش کشور ما 
حفظ گردد. بدین ترتیب سلطان محمود نشان داد چرا ایاز را حتی از خودش نیز بیشتر دوست 
می دارد و فرمود: چاره ای ندارم جز این که من غالم، غالِم خودم باشم. ایمان او به من کامل 
است و هیچ چیز او را از تسلیم باز نمی دارد. آن چه سلطان محمود درباره ی ایاز بیان نمود در 
مورد همه ی مرشدها و مریدها صدق می نماید. هنگامی که ایمان و تسلیم مرید کامل شد، 
مرشد چاره ای ندارد جز این که به مسئولیت خود درباره ی مرید عمل نماید. او نمی تواند از این 

کار سرباز زند حتی اگر مرید از لحاظ معنوی آمادگی نداشته باشد.
دکتر دشم خ
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به هنگام رنج و بدبختی و اتفاقات ناگوار نترسید و دلسرد نشوید. از خدا سپاسگزار باشید که 
چنین فرصتی را برای شما فراهم آورده تا به صفت های صبر و پایداری و نیز تحمل نامالیمات 
دست یابید. آن که قدرت تحمل سختی ها را داشته باشد، به راحتی می تواند به راه معنوی گام 

نهاده و طی طریق نماید.
اواتر مهربابا

در راه برگشت از ساتارا به پونا از محل حادثه اتومبیل گذر نمودیم. تصور چنین حادثه ی 
ناگواری در چنین مکانی دور از ذهن بود و هیچ دلیلی برای این حادثه دیده نمی شد. جاده 
ارتفاع  می خورد،  چشم  به  سانتی متر  سی  حدوداً  عمق  به  شیب دار  گودالی  نداشت،  ایرادی 
سنگ های لبه جاده ناچیز بود، ایرادی در اتومبیل نبود، راننده همان راننده پرتجربه و با احتیاط 
آقای ایرج بود، سرعت اتومبیل کمتر از 60 کیلومتر در ساعت بود، هیچ گونه مانعی چون )عابر، 
حیوان، مرغ یا دیگر موجودات زنده که در جاده های هند فراوان دیده می شوند( در جاده به 
چشم نمی خورد. نه الستیکی پنچر شده بود و نه ُسر خوردن ماشین در کار بود و بنابر گفته ی 
ایرج گفت که فرمان  افتاد. بعدها  اتفاق  ایرج و ویشنو همه چیز در یک چشم به هم زدن 
افتاد و ماشین به سمت لبه ی جاده منحرف شد و این  ماشین ناگهان و بدون دلیل از کار 
آخرین چیزی است که او به خاطر دارد. روز یکشنبه دوم ماه دسامبر 1956 مهربابا و مریدان 
او ایرج، پندو، ویشنو و نیلو در تصادف اتومبیل مجروح شدند. نیلو بدون آن که آگاهی خود 
را باز یابد از شدت جراحت ها فوت نمود. چند روز قبل از مسافرت بابا به مغرب زمین در سال 
1956، درست در مقابل ناحیه ای که در آن جا حادثه ی اتومبیل روی داده بود، بابا و تعدادی از 
مریدان نزدیک او )که برخی از آنان شخصًا از بمبئی، پونا، احمدنگر و ... برای بازی کریکت 
کاماًل  کار  این  البته  بودند.  بازی کرده  منگو کریکت  زیر درخت های  بودند(  فراخوانده شده 
غیرعادی بود زیرا بابا در اعتکاف بودند اما او این طور می خواست از اینرو بابا زمان و مکان 
بازی کریکت را خود تعین نموده بودند. مهرجی می گوید که بازی به گونه ای غیرمعمول و 
جدی بود و بازیکنان تا چند روز به درد عضله گرفتار بودند. ده بازیکن در هر تیم بازی می کرد 
و بابا به عنوان یازدهمین بازیکن در هر دو طرف بازی نمودند. نتیجه ی بازی مساوی بود. پس 
از آن هر وقت بابا از آن مکان عبور می کردند، آن مکان را نشان داده و از سایرین می پرسیدند 
آیا به خاطر دارند چگونه کریکت بازی کرده اند؟ این سؤال دوباره در دوم دسامبر به هنگام 
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بازگشت از پونا، روز تصادف تکرار شد و این آخرین مطلبی بود که قبل از وقوع حادثه در مورد 
آن صحبت شده بود. در این حادثه صورت ویشنو جراحت هایی برداشت و استخوان قفسه ی 
سینه او شکست. با تمام این ها باید گفت که کمترین جراحت ها نصیب او شده بود. ویشنو 
می گوید که همه چیز در یک چشم به هم زدن روی داد. وقتی به خودش آمد تنها کسی بود 
که در عقب ماشین قرار داشت. او از ماشین پیاده شد و به جلوی ماشین رفت تا از وضعیت 
بابا مطلع شود. او بابا را در صندلی جلوی ماشین به حالت خوابیده یافت. صورت و لباس بابا 
خونی بودند. ویشنو گفت: من بابا را دیدم و در طول عمرم آن چنان چهره ی نورانی که در آن 

موقع دیدم، هرگز ندیده بودم. او به پادشاهی شبیه بود که در نبرد بزرگی پیروز گشته است.
حضرت کریشنا در نبرد در ارابه ی خود به هنگام پیروزی چنان شکلی به خود می گرفت. 
پرتو این نور آن چنان بود که نمی توانستم چیز دیگری را ببینم. نه ماشین و نه محیط اطراف 
بلکه فقط چهره ای که از یک پیروزی حکایت می کرد را می دیدم. پس از چند لحظه ویشنو 
به حال آمد و از بابا پرسید که آیا جراحت زیادی برداشته است؟ بابا در تأیید حرف ویشنو سر 
خود را تکان دادند و به دهان و پای خود اشاره نمودند و با اشاره به ویشنو فرمودند که ابتدا 
به حال سایرین بپردازد. )سه تن از همراهان به بیرون از ماشین پرت شده بودند( نیلو در حال 
بی هوشی بود، پندو از درد می نالید و ایرج با کوششی مافوق انسانی به حال ایستاده به ماشین 
تکیه داده و با اوتار مهربابا به صحبت مشغول بود. سپس اتومبیلی سر رسید و بابا و ویشنو را 
به گرافتون انتقال داد. پیش از آن که آن ها را به بیمارستان ببرند در مورد نوشیدن آب و غیره 
از بابا کسب تکلیف به عمل آمد زیرا که آن روز همگی روزه کامل داشتند. در حین رانندگی 
به سمت ساتارا بابا چندین مرتبه جای خود را با نیلو عوض نمودند. این بار به جای اصلی خود 

پهلوی ایرج بازگشتند.
او فرا می رسد  اشاره کرده بود که وقتی نوبت مرگ  نیلو چندین مرتبه  یاد داریم که  به 
دوست دارد که در یک آن اتفاق افتد و بابا در این مورد با او شوخی می کردند اما با تبسم، سر 
خود را تکان می دادند. بدین ترتیب این همان چیزی بود که نیلو می خواست آن هم در حضور 

معشوق خود. 
بابا چند روز پیش از حادثه با تبسم به مندلی ها فرمودند: در مورد هیچ چیز نگران مباشید. 

همواره به من بیندیشید. یگانه کسی که وجود دارد منم و یگانه کسی که اهمیت دارد منم.
منیژه اتانی
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ت باذع ر ج و لما

انسان های معمولی به خاطر خودشان غم و درد را تحمل می کنند، مرشدها به خاطر بشریت 
رنج می کشند. درحالی که اوتار رنج و عذاب همه ی اشیا و موجودات زنده را به دوش می کشد.
اواتر مهربابا

هیزم فروش

در مورد انسان هایی که مقام معنوی رفیعی داشتند، داستان و مثال های زیادی به یادگار 
به  به طریقی  دنیوی  به دست مردم  روزه  این کامالن همه  آن،  با وجود  است.  مانده  باقی 
صلیب آویخته می شدند. ظاهراً داستان های موجود با مثال های پر رنج و سرشکستگی های 
پنهان و آشکارش درسی است تا دیگران صفت های معنوی مانند صبر، ثبات و تحمل را فرا 
گیرند؛ اما از دیدگاه معنوی درک این مثال ها بسیار دشوار است. گاهی مرشدان روحانی برای 
این که وظیفه های خود را در عالم خاکی به انجام رسانند با اراده ی خود، مردم را به مخالفت 

وامی دارند تا متناسب با این مخالفت ها، عشق الهی خود را برای سعادت بشریت ابراز دارند.
به گفته ی مهربابا: کار روحانی در نتیجه ی مخالفت قوت می گیرد. مانند پرتاب تیر از کمان 
که هرچه بیشتر کمان کشیده شود سرعت تیر افزایش می یابد. برای مثال به شرح داستان 

زیر می پردازیم.
یکی از مریدان عبدالقدس قصد دیدن شهر دهلی را داشت، از اینرو از مرشد خویش پرسید 
که چگونه می تواند متصدی معنوی آن شهر را پیدا نماید. مرشد به مرید مشخصات آن پیر 
را داده و گفت: او در بازار، هیزم می فروشد و همیشه به هنگام غروب درحالی که بر روی سر 
خود بار هیزم را حمل می کند به آن مکان می آید. مرید به دهلی رسید و پس از مدتی آن 
پیر طریقت را یافت. او همان طوری که گفته بودند مشغول بود و این مرید او را از دور نگاه 
می کرد. ناگهان یک مشتری نزد هیزم فروش آمده و بهای یک دسته هیزم را جویا شد. پیر 
گفت: بهای آن چهار انا و چند پیسا می باشد. مشتری تقاضا نمود تا آن دسته هیزم را به منزل 
او حمل نماید. وقتی به منزل رسیدند و دسته ی هیزم تحویل داده شد، آن مرد فقط چهار انا 
پرداخت و از دادن چند سکه بیشتر خودداری نمود. بحث و جنجال به پا شد و سرانجام آن پیر 
طریقت را با لگد از محوطه بیرون کردند. پیر پس از این که به منزل خود بازگشت چهار انا را 
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به همسر خود داد. همسر او می خواست بداند که چرا فقط چهار انا آورده؟ وقتی شنید که بیش 
از آن به او نپرداخته اند این زن عصبانی شد و با دست و زبان او را تنبیه نمود.

مرید که ناظر این وقایع بود سخت متعجب شد و بعدها به آن پیر طریقت گفت: شما در 
زمره ی پیران و مرشدان وقت بوده و صاحب مقام رفیعی هستید اما با وجود این زندگانی شما 

پر از درد و سختی می باشد. ممکن است دلیل آن را برای من روشن نمایید.
پیر در پاسخ گفت: مقام من در عالم معنویت ثمره و نتیجه ی اخالق همسرم می باشد. پیش 
از آن که به بازار بروم، همسرم نرخ هیزم را به دلخواه خود تعیین می کند و اگر آن مبلغ فراهم 
نشود با من آن طور رفتار می کند که مشاهده نمودید. نرخ امروز چهار انا و چند پیسا بود. چون 
در اجرای این امر موفق نشدم در نتیجه در دو مکان که شاهدش بودی فحش شنیدم و تنبیه 

شدم.
دکتر غنی منصف

ت نمی کغد هیچ کس بیه ده لما

هیچ کس بیهوده عذاب نمی کشد، چرا که آزادی واقعی، آزادی معنوی است و رنج و عذاب 
انسان  یافت.  دست  آزادی  رفیع  قله ی  به  می توان  آن  توسط  که  است  نردبانی  منزله ی  به 
ناخودآگاه برای خدا عذاب می کشد و اوتار )خدا در جسم انسانی( دانسته برای انسان عذاب 

می کشد.
اواتر مهربابا

آخرین مرحله

سی و شش سال روزه، ریاضت و اعتکاف، حضرت فرید را به مقصود آفرینش )خودشناسی( 
نرسانید. به یکی از شهرهای هند سفر کرد تا به مریدی خواجه معین الدین چیستی، مرشد 
کامل وقت درآید. وقتی بابا فرید نزد مرشد رسید او را در حالی که بر زمین نشسته و به درختی 
خشک و بدون برگ تکیه داده بود، یافت. او از این که مرشد زمان زیر چنین درخت خشک 
و بی ارزشی نشسته، ناراحت شد و با استفاده از قدرت مافوق الطبیعه خویش آن درخت را سبز 
و خرم نمود. مرشد به درخت نظر افکند و در یک لحظه درخت خشک شد. دوباره بابا فرید 
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درخت را سبز و خواجه آن را به صورت قبل درآورد.
این کار  از  ادامه یافت، مرشد مالقات کننده ی خود را  از چندی که این کشمکش  پس 
بازداشت و گفت: فرید، آیا تو برای رسیدن به کمال این جا آمده ای یا برای به نمایش درآوردن 

قدرت های کم ارزشی که حاصل ریاضت کشیدن های فراوان بوده است؟
خدا این درخت را خشک و بدون برگ می خواهد، تو کیستی که در این مورد دخالت کنی؟ 
همین االن به دهلی برو، در آن جا مرید من قطب الدین به تو درسی خواهد آموخت. بابا فرید 
طبق دستور مرشد به دهلی رفت و خواجه قطب الدین را در حال بازی با بچه ها پیدا کرد. بابا 
فرید خیلی مسن بود و پیش خود فکر می کرد که خواجه قطب الدین از او خیلی کم سن و 
سال تر است. مرشد فکر مرید را بالفاصله خواند و ناگهان بچه ها را ترک کرده و راهی منزل 
خود شد. پس از مدتی درحالی که کاماًل عوض شده بود، از منزل خارج شد؛ با ریشی سفید و 
عبایی بر تن و به یک عصای بزرگ نیز تکیه داده بود. او گفت: فرید به من بگو آیا اکنون به 
قدر کافی مسن هستم که مرشد تو باشم؟ بالفاصله آگاهی الهی را با بیان این کالم به بابا 
فرید بخشید. پس از چندی مرشد خرقه ی مریدی به بابا فرید عطا نمود و اجازه ی مرخصی 

به او داد.
این اتفاق ها دو نکته از فرمایش های اوتار مهربابا را برای ما روشن می سازد. نکته ی اول 
این است که صرف نظر از ریاضتی که شخص به خودی خود ممکن است در پیش گرفته 
باشد، مقصود آفرینش که خودشناسی است بدون نظر و لطف مرشد حاصل نمی شود. نکته ی 
دوم در مورد رابطه ی معنوی است که از کوشش های گذشته نتیجه می شود. در این داستان 
مرشد کاملی را می بینم درحالی که قادر به وصال خدا رساندن مرید خود می باشد لیکن او مرید 
را به مرشد دیگری حواله می دهد. رابطه ی معنوی بابا فرید با خواجه قطب الدین بوده نه خواجه 

معین الدین چیستی.
دکتر غنی منصف
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رار واقعی

روزی مرشد کاملی از مرید خود خواست که شغلی پیشه ساخته و خدمتی در پیش گیرد. 
روز بعد مرشد به مرید می گوید که به هیچ کاری اشتغال نورزد و هیچ شغلی را نپذیرد. روز 
سوم به مرید گفت که خود را برای ازدواج آماده کند. روز چهارم مرشد فرمود: ازدواج مکن. 
مرید کاماًل گیج شده بود و پرسید: چرا شما از انجام دستورهای خود مرا باز می دارید؟ مرشد 
توضیح داد: آن چه را که تو فکر می کنی کار است در واقع کار نیست. هر آن چه را که تو به 
خواست خودت انجام می دهی در واقع انجام نداده ای. آن چه را که تو مطابق با خواسته ی من 

انجام می دهی یا انجام نمی دهی، کار واقعی است.
اواتر مهربابا

خ ات مهربابا

چنین به نظر می آمد که مهربابا همانند هر انسان معمولی می خوابد اما در واقعیت خواب 
ایشان با هر انسانی کاماًل متفاوت بود. خواب بابا یک خواب بیدار بود. ایشان به ما می فرمود 
ایشان این بود که  او بمانیم و هنگامی که به خواب می روند کشیک بدهیم. دستور  که نزد 
بی حرکت نشسته و سر و صدا ایجاد نکنیم. حتی صدای لباس تا چه رسد به عطسه یا سرفه. 
فکر  ما  می رفتند  فرو  عمیق  خواب  به  بابا  ظاهراً  وقتی  بنشینیم.  بی حرکت  می بایستی  پس 
می کردیم که اینک قدری راحت تر می توانیم بنشینیم. ایشان بالفاصله یادآور می شدند نباید 
حرکتی از ما به سر زند. بابا فرمودند: ساکت بنشین. حتی وقتی ایشان را در حال خرناس و 
مست خواب می دیدیم و می خواستیم از این موقعیت استفاده نماییم، متوجه می شدیم ایشان 

کاماًل بیدار است و همه چیز را به راحتی می بیند.
بائو  آقای  داد و سپس  بابا روی  با خواب  رابطه  در  اتفاقی می پردازیم که  بیان  به  اینک 

کالچوری واقعیت دیگری را در این مورد برای شما شرح خواهند داد.
ما در بمبئی در منزل نریمان و ارنواز بودیم. روزی ارنواز سرش درد گرفت و بابا فرمودند 
ساعت 10 شب قبل از خواب یک قرص آسپرین بخورد. بنابراین او وظیفه داشت این کار را 
انجام دهد. زیرا این دستور بابا بود. اتفاقًا بابا آن شب زود خوابیدند. او نمی دانست چه بکند. در 
آن موقع شب داروخانه ای باز نبود. ما به چندین جا تلفن کردیم اما نتیجه ای حاصل نشد. او 
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نمی خواست از دستور بابا سرپیچی کند؛ اما چه باید کرد؟ بنابراین من گفتم: ناراحت نباش. من 
وارد اطاق بابا شده، آن را برای تو خواهم آورد؛ االن بهترین موقع است زیرا بابا خواب هستند. 
صدای خرناس بابا به گوش می رسید و من فکر کردم زمان مناسب فرا رسیده بنابراین به 
آرامی در اتاق را باز کردم و به مراقب و نگهبان بابا که در اتاق نشسته بود اشاره کردم سکوت 
را رعایت کند. صورت بابا به سمت من نبود. به آهستگی در اتاق را بستم، سپس با نوک پا 
آهسته آهسته به سوی جعبه ی دارو رفتم و آن را باز کرده و قرص را از جعبه بیرون آوردم. 
وقتی این کار را انجام دادم در حین بستن جعبه فکری به ذهنم رسید: مرحبا ایرج، مرحبا، تو 
در حضور خدا دزدی می کنی و ایشان از این ماجرا بی خبر مانده است. البته منظور و نیت من 
آن بود که به یکی کمک نموده و از دستورهای بابا اطاعت نموده باشم و نیت سویی در کار 
نبود؛ اما در عین حال خوشحال بودم که به کاری مشغول هستم که اوتار از آن بی خبر مانده 
است. جعبه ی دارو را بستم و با نوک پا به سوی در اتاق روانه شدم. بابا حرکت نکرده بود. در 
اتاق را باز و همین که یک پا را به طرف در خروجی قرار دادم صدای کف دست بابا بلند شد. 
چه کسی هم اکنون داخل اتاق بود؟ او مرا صدا زد. داخل اتاق چه می کردی؟ تمام ماجرا را 

برای بابا شرح دادم و ایشان گزارش های مرا با جمله ی اشکالی ندارد، خاتمه دادند.
اینک بائو کالچوری به ما بگویید که وقتی شما کشیک می دادید چه اتفاقی روی داد؟ در 
سال 1955 بود و ما در ساتارا بودیم. بابا به کسی که مأمور کشیک شب بود می فرمودند که 
بیرون اتاق بنشیند و از سه دستور اطاعت کند: بیدار بماند، صدا نکند و حرکت ننماید. یک بار 
همین که به حضور بابا رسیدم، بابا این دستورها را چهار، پنج مرتبه تکرار نمودند و سپس 
از من خواستند که بیرون اتاق بنشینم. طبق دستور پنجره ها و در اتاق را بستم و در بالکن 
نشستم. پشه زیاد بود و تنها زمانی می توانستم استراحت کنم که بابا مرا فرا می خواندند. چون 
در آن صورت می توانستم بایستم و در حین حرکت به سوی او خستگی عضالتم را برطرف 
سازم. بابا معمواًل هر 15 الی 20 دقیقه مرا صدا می کردند، اما در آن شب به خصوص صدای 
کف دست ایشان به گوش نیامد. من آن جا نشستم و در انتظار صدای کف دست ایشان بودم 
تا بلکه از شر پشه ها خالصی یابم. من صبر کردم و باز هم صبر نمودم اما صدای کف دست 
نیامد. یک ساعت، یک ساعت و نیم گذشت. خسته شده بودم و تمام فکرم متوجه صدای 
دست بابا بود و ناراحت از این که چرا بابا کف نمی زنند. بعد از 2 ساعت بابا شروع به خرناس 
کشیدن نمودند. اینک با خود فکر می کردم که فرصتی برایم فراهم شده، حداقل می توانم 
قدری تکان بخورم. من روی یک صندلی نشسته بودم و خیلی آهسته و به آرامی یکی از 
پاهایم را بلند کردم. صدایی ایجاد نشده بود و بابا کف زدند. داخل اتاق شدم. بابا سؤال کردند: 
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چرا حرکت کردی؟ آنقدر تعجب کرده بودم که چیزی نگفتم.
بابا فرمودند: چرا حرکت کردی؟ سپس گفتم: من بیرون نشسته بودم و در اتاق بسته بود 
و صدایی ایجاد نشد و شما خواب بودید و بابا پاسخ دادند: حتی هنگامی که من خواب هستم 
تمام آفرینش را می بینم. چطور ممکن است تو را در بیرون این اتاق نبینم؟ چگونه امکان دارد 
تو را که این قدر نزدیک من هستی نبینم؟ داستان های زیادی از این شکل، در مورد خواب 
بیدار مهربابا وجود دارد. این تنها دو مورد از آن چه بود که بارها افراد گوناگون شاهدش بوده اند.
اتج جساواال

ب رواال بابا

بورواال بابا )مرد خدا( در مورد مهربابا گفت: مهربابا تمام عالم را در درون خود دارد. او مرشد 
همه است و در درون تمام مریدانش وجود دارد. اوست این جهان و اوست جهان پایین تر و 
جهان باالتر. او درون من و درون همه هست. او مرشد مرشدان است. او با یک نگاه تمام 

قاره ی هند را می بیند. 
دکتر والپام دانکین
ال کتات رهروان حقیقت

سرمد

اوتار مهربابا شرح پادشاهی اُرنگ زیب و سرمد را برای ما بیان داشتند. حتمًا نام اُرنگ زیب 
را شنیده اید. او پادشاهی معروف و مذهبی بود و پیروی از حضرت محمد را سرلوحه ی زندگانی 
خود قرار داده بود. او هرگز به ذخیره های مملکت دست دراز نمی کرد و برای امرار معاش 
خویش عبا می دوخت یا این که نسخه هایی از قرآن را تهیه می کرد و می فروخت. او پیوسته 

مایل بود که خدا را ستایش نموده و مطابق با احکام حضرت محمد زندگانی نماید.
روزی پادشاه تصمیم گرفت که عموم مردم مسلمان را به نماز جماعت دعوت کند تا این 
که سرهای بسیار با یک دل واحد نماز بگذارند. برای این منظور مسجد بزرگی می سازد که 
زمین آن به مربع هایی تقسیم شده بود و هر مربع جای یک نفر را مشخص و معین می ساخت. 
خود نیز به هنگام نماز در میان مردم حاضر می شد. پس از چندی سؤال می کند که آیا همه ی 
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مردم در مسجد حاضر و در نماز جماعت شرکت می کنند یا خیر؟ آیا همه این مسجد عظیم را 
می پسندند؟ آیا کسی هست که در نماز جماعت شرکت نکند؟

در جواب به او می گویند: که همه مردم این شهر شرکت می کنند به جز یک نفر که نزدیک 
در مسجد می نشیند اما در نماز شرکت نمی کند. سلطان سؤال می کند: او کیست؟ مگر او قانون 
این مملکت را نمی داند؟ مگر نمی داند که همه باید به این مسجد داخل شده و نماز به جای 
از  این جلوی مسجد می نشیند و  با وجود  او می داند لیکن  آورند؟ به پادشاه می گویند: آری 
فرمان شما سرپیچی می کند. سلطان دستور می دهد که به او بگویید مانند سایرین به سجده 
رفته و نماز بخواند. در جواب می گویند: ما این را به او گفته ایم اما از جای خویش حرکت 

نمی کند.
سلطان می گوید: پس او را مجبور سازید. زیرا این شخص باید در مسجد نماز بخواند و خدا 
را عبادت کند. طبق دستور پادشاه روزی این مرد را با زور از جایش بلند کردند و به مسجد 
آورده، در یکی از مربع های نامبرده قرار دادند. درحالی که سایر افراد در حال سجده بودند او 
همان طور به حالت ایستاده باقی ماند. پادشاه حضور داشت و پیش نماز مسجد با حرارت تمام 
به قرائت نماز مشغول بود. ناگهان این مرد در میان نماز فریاد زد که لعنت بر خدای شما باد 
که او زیر پاهای من جای دارد. پس از آن صحن مسجد را ترک می گوید. هیچ کس جرأت 
حرف زدن نداشت. پادشاه حضور داشت و قطع کردن نماز کفر محسوب می شد؛ بنابراین کسی 
چیزی نگفت. اما پس از خاتمه نماز سلطان روی به وزرای خود نموده، گفت: چه کسی چنین 
سخنی را در حین نماز به زبان آورد؟ او باید مجازات شود و مجازات او این است که او را به 
قتل برسانید. بدین ترتیب آن مرد به قتل رسید. پس از این رویداد فکر سلطان ناراحت شد. 
او از ارتکاب این قتل ناراحت بود اما علت آن را نمی دانست. او ناراحتی فکرش را به قتل آن 
مرد مربوط نمی دانست، تا این که به مرور زمان کم کم بر او آشکار شد که ناراحتی او از زمان 
قتل آن مرد شروع شده است. سلطان فردی بسیار عاقل، حساس و انسان خوبی بود. سرانجام 
به وزرای خود گفت: بیایید برویم مسجد. می خواهم بدانم آن مرد در کجای مسجد ایستاده 
بود و چرا آن کالم را به زبان آورد؟ حتمًا برای آن دلیلی وجود دارد. پادشاه و وزرا به مسجد 
رفتند. پادشاه پیش نماز را احضار کرد و به او گفت: حقیقت را به من بگو و در گفتن واقعیت 
تردید مکن. آن روز در حین نماز وقتی آن مرد فریاد برآورد، آیا تمرکز فکر تو بر نماز بود و در 

آن هنگام به خدا فکر می کردی؟
واعظ در پاسخ می گوید: آری برای مدتی به خدا فکر می کردم اما در اثر بازی و حقه های 
افکار به حرارتی که در اقامه ی نماز از خود نشان می دادم، با خود فکر می کردم: باید تا آن 
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اندازه نماز را با حرارت ادا نمایم تا بلکه رضایت شاه را به خود جلب و پولی را که برای ازدواج 
دخترم نیاز دارم به دست آورم. سلطان گفت: این طور نیست؟ پس جایی که آن مرد ایستاده 
بود حفر کنید. آن جایگاه را کندند و گنج عظیمی را در آن جا یافتند و بدین ترتیب سلطان 
دانست چرا آن مرد فریاد برآورده بود که »لعنت بر خدای شما باد که او زیر پاهای من جای 

دارد.« در آن لحظه خدای پیش نماز چیزی جز پول نبود.
بدین ترتیب پادشاه تشخیص داد که آن مرد خدا )مست( بوده است و از آن پس او را سرمد 
نام نهادند. اُرنگ زیب گفت: چون من مسبب مرگ او بوده ام دیگر برایم در دنیا آرامش خاطر 
وجود ندارد. بدین ترتیب وصیت نمود که پس از مرگ، بدن او را قطعه قطعه کنند و هر قطعه 
را نزدیک پای یک مرشد خاک کنند بدان امید که شاید با رحمت ایشان آرامش گمشده ی خود 
را باز یابد. این چنین عمل شد و مقبره ی او را بسیار ساده و بدون تشریفات ساختند درحالی که 
که در آن تنها خاک و گل سرخ دیده می شد. همسر اُرنگ زیب نیز به طرز ساده دفن گردید. 
که  اُرنگ زیب می خواست  اما  نمود،  بنا  یادبودی  بنای  مادر خود  برای  پسرش  بعدها  اگرچه 
همسرش را نیز به طرز ساده دفن کنند زیرا او می گفت: در این جهان هیچ چیز پایدار نبوده و 
همه چیز فناپذیر است. پادشاهان بزرگ می آیند و می روند. سلسله های شاهنشاهی تشکیل و 

پس از چندی سقوط می کنند. همه چیز گذران و هیچ چیز پایدار نیست.
اتج جساواال

دوست واقعی

او خود را انسان خوبی نمی دانست چرا که همه چیز را زیر پا گذاشته بود، تا آن جا که حتی 
مدتی را در زندان سپری کرده بود. رفتارش دوستان و خانواده اش را از او دور ساخته بود و 

مانند یک جذامی همه از او دوری می جستند.
پس از گذشت چند سال کارد به استخوانش رسید، تا آن جا که او تصمیم به خودکشی گرفت 
و برای این منظور خودش را آماده نمود؛ اما چند ساعت قبل از زمانی که برای خودکشی مقرر 
شده بود قاصدی از طرف اوتار مهربابا نزد او آمد و به او گفت که بابا او را به حضور خویش 
فرا خوانده است. او می بایست بالفاصله نزد بابا حاضر شود. این پیغام دل او را از محبت بابا 
سرشار ساخت اما به دروغ به قاصد بابا گفت: من بعداً به حضور ایشان خواهم رسید. قاصد با 
پافشاری به دستور بابا اشاره کرد و گفت طبق دستور باید او را با خود به حضور بابا همراهی 
نماید. بدین ترتیب این مرد با خود فکر کرد بهتر است قبل از خودکشی دوست واقعی خود را 
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ببیند. چون وقت موعود فرا نرسیده بود، به همراه قاصد به سوی مهربابا حرکت نمود. وقتی به 
محل سکونت مهربابا نزدیک شد، اوتار دوان دوان با آغوش باز به سوی او آمد و بدون توجه 
به اطرافیان او را در آغوش کشید و بوسید. این مرد سخت تحت تأثیر واقع شده بود و تنها 
پس از این که مهربابا از او قول گرفتند که فردا دوباره به حضور ایشان بیایند اجازه رفتن به او 
داده شد. او به منزل بازگشت و تمام افکار خودکشی را به کلی فراموش نمود. پس از گذشت 
سال ها از این واقعه آن مرد گفت: چگونه من که حتی مادرم مرا دوست نداشت الیق چنین 
عشقی شدم؟ عشق او خأل دل مرا پر نمود و به من نشان داد که خوشحالی واقعی در سخاوت 
و کنترل نفس و به دور افکندن آرزوها می باشد. کیمیای عشق بابا در من انقالب ایجاد نمود 

و مرا دگرگون ساخت.
دکتر باروچا

لدهی ی ده

یک زوج بسیار فقیر و مسن از اهالی امرپور که در کلبه ای خارج و دور از دهکده زندگی 
می کردند بر آن شدند که در خوش آمد گفتن به مرشد سهیم باشند و بدین منظور سکوی 
کوچکی در جلو ی کلبه خود بنا نمودند. با اینکه همسرش به آمدن مهربابا به کلبه ی محقشرشان 
اما این پیرمرد اطمینان  تردید داشت و آن ها شهامت دعوت نمودن مهربابا را نیز نداشتند، 
داشت که عشق او مرشد را به سوی خود خواهد کشانید. برنامه آن روز در آن دهکده به پایان 
رسید و بابا به اتفاق همراهان صبح روز بعد به مقصد شهر بعدی حرکت کردند؛ اما به جای 
طی جاده معمولی با تعجب همگان بابا یک راه بی راهه ای را که تقریبًا بر خالف جهت بود 

انتخاب نمودند.
پس از مدتی بابا ماشین را متوقف نموده و از ماشین پیاده شدند و مستقیمًا به کلبه ی آن 
زوج پیر و فقیر آمدند. در میان اشک های شادی، بابا هر دو نفر آن ها را در آغوش گرفتند و بر 
سکوی کلبه ی آن ها نشستند و آن زوج نیز حلقه گلی را که تهیه کرده بودند به دور گردن بابا 

انداختند. بدین ترتیب بابا هدیه ی دل آن ها را پذیرفتند.
دکتر باروچا
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گاه قطب جاا

کار  تا  بود  ایشان  باطنی  کار  به  بیشتر مربوط  اوتار مهربابا در شهر حیدرآباد هند  اقامت 
در  دارند.  اشتغال  درونی  کار  به  بابا  که  می کردیم  احساس  و  می دیدیم  آن جا  در  ظاهری. 
حیدرآباد برای اولین مرتبه طرح نقشه یک مرکز روحانی و بین المللی مطرح بود. جلسه های 
روزانه با شرکت مسئولین دولتی تشکیل می شد و نقشه ی این مرکز توسط یک مرید سویسی 
که معمار سرشناسی بود تهیه شده بود. امکان تأسیس این مرکز در حیدرآباد مطرح شد و برای 
این منظور مسافرت هایی به مکان های گوناگون که امکان داشت برای نقشه مورد نظر بابا 
مناسب باشد، انجام شد. البته این برنامه ظاهراً غیرمعمول جلوه می نمود لیکن اهمیت روحانی 
و باطنی آن وابسته به زمان آینده بود. یک روز در یکی از این مسافرت ها بابا به همراه یک 
کارمند دولت و چند تن دیگر در جستجوی یک مکان مناسب برای این مرکز بودند. بابا به 
زمینی واقع در میان دو دریاچه اشاره نموده و فرمودند که این جا برای مرکز مورد نظر من 
مناسب است و از نظر فضای روحانی غنی می باشد. پس از بازگشت از این سفر، کارمند دولت 
گفت: اگرچه جایی را که بابا برای مرکز انتخاب نمودند بیابان و سنگالخ است اما او دلیل این 

که چرا بابا آن مکان به خصوص را برگزیده است، می داند.
این کارمند دولت داستانی را به خاطر آورد که از یک نسل به نسل دیگر سینه به سینه 
بازگو و تنها عده ی معدودی که در آن حوالی زندگی می کنند از آن آگاهند. این داستان به 

شرح زیر است:
در قرن ها پیش، پس از مصلوب شدن حضرت عیسی، یکی از اصحاب او به مشرق سفر 
کرده و سرانجام به همان مکانی که بابا بدان اشاره نموده بودند، می رسد. این مرید حضرت 
عیسی صاحب مقام قطبیت بود و می گویند یک قطب هرگز مکانی که برای زندگی اختیار 
می کند را تغییر نمی دهد. این مکان در آن زمان جنگلی بود که پادشاه وقت آن را شکارگاه 
خود می دانست و به افراد متفرقه دستور داده شده بود که آن مکان را ترک کنند؛ اما این قطب 
از ترک آن مکان خودداری می کرد. وقتی پادشاه این خبر را شنید سخت ناراحت شد و عده ای 
از محافظین مسلح خود را فرستاد تا او را با زور از آن مکان دور سازند اما این مرشد با کالم 
دلنشین و رفتار الهی خود آنان را شرمنده و از عمل خود پشیمان ساخت. آن ها این مطلب 
را به شاه گزارش دادند و پادشاه لشکر مسلح دیگری را روانه نمود زیرا هیچ شخص روحانی 
یا غیرروحانی اجازه نداشت در شکارگاه شاه به سر برد. وقتی برای دومین بار محافظین شاه 
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با شکست روبه رو شدند و گفتند این مرشد الهی قدرت روحی آنان را تسخیر کرده است و 
جرأت دست زدن به این پیر را در خود نمی بینند، پادشاه کنجکاو شد و بار دیگر به هنگام 
شکار تصمیم گرفت شخصًا با آن پیر روبه رو شود. پس از دیدن مرشد نامبرده آن چنان تحت 
تأثیر قرار گرفت که آرزو کرد در خدمت او بماند و سرانجام این قطب، مرشد روحانی او گشت. 
می گویند حضرت عیسی پیراهن خود را به این پیر داده بود و این مرشد آن پیراهن را همیشه 
بر تن داشت. پس از سال ها مراقبه و تمرکز در این جنگل، زمان رها کردن جسم خاکی فرار 
رسید؛ بنابراین این مرشد پیراهن حضرت عیسی را به یکی از مریدان جوان خود سپرده و 

دستور داد که این تبرک روحانی هیچ وقت از آن مکان ویژه خارج نگردد.
چندی پس از فوت مرشد، پادشاه نیز جهان را وداع گفت و در آن منطقه جنگ درگرفت. 
بنابراین مرید جوان نیز آن مکان را ترک نمود. لیکن به یاد گفته مرشد افتاد و ابتدا پیراهن 

روحانی را زیر زمین، جایی که مرشد سالیان دراز در آن جا نشسته بود به خاک سپرد.
الیزابت پترس ن

وارستگی

گاهی یک تجربه ی قوی انسان را سخت تحت تأثیر قرار می دهد. مثاًل مشاهده ی حمل 
به  را  انسان  چنین صحنه هایی  آن جسد  سوزاندن  یا  دفن  دیدن  یا  قبرستان  به  یک جسد 
انسان پرورش می دهند. تحت فشار چنین  را در ذهن  واداشته و پوچی هستی دنیوی  فکر 
تجربه هایی، انسان به خود می آید که روزی او نیز باید از این جهان برود و هرچه در این جهان 
برایش عزیز بوده است را ترک گوید؛ اما چنین افکار و وارستگِی ناشی از آن زودگذرند. این 
افکار به زودی به ورطه ی فراموشی سپرده می شوند و شخص دوباره به دلبستگی های خود 
می چسبد چرا که چنین حاالتی معمواًل در قبرستان پدیدار و تا مادامی که شخص با جسد 
روبه رو باشد، در ذهن باقی می ماند. این چنین وارستگی هم موقتی و هم ناگهانی است. فقط 
در آن محدوده ی زمانی قوت و شدت دارد و تنها تجربه ای که به تازگی روی داده، آن را 
باقی نگه می دارد؛ همین که آن تجربه پایان می پذیرد احساس وارستگی نیز به همراه آن محو 

می گردد بدون آن که در طرز فکر انسان به زندگی اثر به سزایی باقی گذارد.
این حالت وارستگی موقت را می توان با داستان شخصی روشن نمود که روزی به تماشای 
نمایشنامه گوپی چاندا )یک نمایشنامه درام و معنوی( می رود. این نمایشنامه آن چنان او را 
از نمایش خانه )تئاتر( به مسئولیت های  تأثیر قرار می دهد که به محض بیرون آمدن  تحت 
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خانوادگی پشت نموده و به گروهی از درویش های فرقه گوپی چاندا می پیوندد.
در پاسخ سؤال شما درباره ی مرتاض ها حکایتی به خاطرم رسید. این داستان مربوط به 
عاشقی است که مستقیمًا به اوتار مهربابا عشق می ورزد و طالبی که جویای حقیقت است. 
تفاوتی بین حقیقت و عشق وجود ندارد اما بین کسی که به بابا عشق می ورزد و فردی که 
در جستجوی حقیقت می باشد، تفاوت موجود است. طالب حقیقت باید از میان انواع و اقسام 
راه های فرعی، کوچه و پس کوچه، گردنه و دره عبور کند. لیکن برای کسی که به خدا-انسان 
)اوتار( عشق می ورزد سرگردانی وجود ندارد. او عاشق باباست و معشوق او نیز بابا می باشد 
به خدای خود عشق  او مستقیمًا  بنابراین یک دل و یک جهت مجذوب معشوق می گردد. 
می ورزد بنابراین کاماًل قانع است و چیز دیگری نمی خواهد. برای او سؤالی وجود ندارد و در 
جستجوی یافتن چیزی نیست. او کاماًل به عشقی که برای معشوق دارد قانع است. به هر 
بود و  برای شما نقل می شود، شخص دیگری وجود داشت که طالب  حال در داستانی که 
در جستجوی حقیقت ریاضت های سختی را متحمل گشته بود. او روزه می گرفت و مراقبه 
می کرد و تمرین های یوگا انجام می داد. به او گفته شده بود که در راه حقیقت به قدرت های 
نابینایان را  بسیاری از قبیل مرده زنده کردن، زنده مرده ساختن، بیماران را شفا بخشیدن، 
نیروی بینایی عطا کردن و غیره و غیره دست خواهد یافت. او از این که با کسب این قدرت ها 
خواهد توانست به سایرین کمک نماید، خیلی خوشحال بود و برای دسترسی به این قبیل 
چیزها به درگاه خدا دعا و التماس می کرد. سال ها گذشت و او با تالش فراوان به کوشش 
خود در راه های مختلف ادامه داد؛ در تمام این مدت بر روی یک سنگ می نشست. او فکر 
می کرد که با وارسته و رها شدن از روش زندگی پیشین خود مطابق با سنت آن فرقه، سر خود 
را می تراشد و لباس مخصوص بر تن کرده و طبق پیشنهاد سایر اعضای آن فرقه زیر یک 
درخت می نشیند.او  ابتدا در مراقبه ای عمیق فرو رفت اما هرچه روز رو به گرمی می گذاشت 
از اشتیاق او کاسته می شد. پس از چندی گرسنه و تشنه شده و احساس بی تابی و ناراحتی او 
را فرا گرفت. پس از جستجو او را زیر درختی رنجور و بی تاب و توان پیدا کردند در حالیکه از 
پای درآمده بود و به وضوح افسرده و ناراحت به نظر می آمد. همسرش که او را در چنین حالت 
ناخوشایندی مشاهده کرده بود، عصبانی شده و او را مورد سرزنش قرار داد. احساس وارستگی 
از او دور شده و چون از زندگانی جدید کاماًل دل سرد شده بود حضور همسرش را یک موهبت 
الهی به حساب آورد. بدین ترتیب همسرش را آرام نموده و لباس های معمولی خویش را بر 

تن می کند و سر به زیر افکنده و با همسرش روانه منزل می شود.
اواتر مهربابا
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به شما  برساند که من  این شناخت  به  را  فقط دانش خودشناسی )عرفان( می تواند شما 
بینایی چشم شماست که توسط آن  به خودتان. نزدیک ترین چیز قوه ی  تا شما  نزدیک ترم 
چیزهای اطراف خود را می بینید. با این حال، چشم که وسیله بینایی محسوب می شود قادر به 
دیدن خودش نیست. برای رویت چشم خویشتن باید آیینه ای را جلو روی قرار دهید. به همین 
منوال برای مشاهده هستی باطنی خود باید آیینه عرفانی )خودشناسی( را روبروی خویش قرار 

دهید و تنها بابا می تواند چنین آیینه را به شما بدهد.
اواتر مهربابا

کا ت ی بات اا ح هس ط ح

1- با ترک کردن همه چیز و باقی ماندن در یک مکان، رضایت خدا حاصل می گردد. 
سرانجام پس از گذشت سال ها ریاضت کشیدن، رضایت خداوند حاصل شد. درحالی که روی 
او به خدا پاسخ داد: خدایا تو  او سؤال کرد چه می خواهد؟  از  همان سنگ نشسته بود خدا 
عادلی و این نادانی و حماقت مرا می رساند که چیزی جز اجرای عدالت از پروردگار بخواهم. 

خواهشمندم آن چه عدالت است در مورد من روا دارید.
خدا در پاسخ می فرماید: در طول این سال ها تو برای این سنگ باری محسوب می شدی 
که بر روی آن نشسته و به کسب قدرت دست یافتی. اگر من بخواهم عدل خود را در مورد 
تو اجرا کنم عدالت حکم می کند که تو از روی این سنگ برخیزی و آن را بر روی سر خود 
قرار دهی و بگذاری این سنگ سال ها باری باشد بر روی سرت. این پایان اولین حکایت است 

آن طوری که می خواهید آن را معنی و تفسیر کنید.
2- مرتاض دیگر

این داستان درباره یک مست الهی است که از روستایی به دهکده ای دیگر و از شهری به 
شهری دیگر در حرکت بود. روی هم رفته او به دنیا توجهی نداشت و همواره مجذوب عشق 
خدا بود و بی خبرانه در حرکت و گردش بود. روزی گذرش به شهری افتاد که مرتاضی در 
آن شهر می زیست. او مرد مست را مشاهده و به خاطر ارزش معنوی به سویش کشیده شد. 
مرتاض از مست سؤال کرد: شما کجا می روی؟ مست که همیشه با خدا در تماس بود پاسخ 
داد: من می روم نزد خدا. مرتاض گفت: شما با خدا تماس دارید؟ مست پاسخ داد: آری. مرتاض 
می گوید: ممکن است پیامی را از قول من به خدا برسانید؟ مست می گوید: آری قبول است. 
پیام شما برای خدا چیست؟ مرتاض می گوید: به خدا بگویید اکنون چهل سال است که با اراده 
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و لطف او صبر را پیشه خود ساخته ام به امید این که رهایی یافته و به آزادی برسم. چهل سال 
است که انزوا گزیده و با سختی فراوان مراقبه و تمرکز نموده اما هیچ عالمت و نشانه ای از 
این همه عبادت ندیده ام. لطفًا از خدا بپرسید چند سال دیگر باید صبر کنم؟ آیا این پیام مرا 

به او می رسانید؟ مست می فرماید: البته، البته.
بدین ترتیب مست از آن جا دور شد و مرتاض دوباره به مراقبه و ریاضت مشغول شد. مرد 
مست به گردش خود ادامه داد و پس از چندی به شهری رسید که در آن مردی می زیست 
که بسیار طبیعی به خدا عشق می ورزید. این مرد دارای خانواده، زن و فرزند بود و برای کسب 
روزی چون سایرین به کار و کوشش مشغول و از هر حیث یک زندگی ساده و معمولی در 
پیش گرفته بود اما در عین حال عاشق واقعی خدا محسوب می گشت. این عاشق درک نمود 
که مست، مرد خداست بنابراین او را فراخواند و گفت: شما کجا می روید؟ مست جواب داد: 
من برای زیارت نزد خدا می روم. عاشق می گوید: جدی می گویی؟ مست اظهار می دارد: بلی. 
بنابراین عاشق خدا گفت: ممکن است شما پیامی را برای او ببرید: یعنی از خدا بپرسید که چند 
سال و چند زندگانی دیگر برای من باقیمانده تا آزاد شده و به خدای خود وصل گردم؟ مست 
این پیام را پذیرفت و از آن جا رفت. سال ها سپری شد و از مست اثری نبود. لیکن سرانجام 
مست دوباره با مرتاض تماس برقرار ساخت. مرتاض اکنون پیر و ناتوان شده است اما مست 
را به خوبی می شناسد بنابراین سؤال می کند: آیا پیام مرا به خدا رسانیدی؟ جواب می شنود: 
آری. مرتاض می گوید: و او چه گفت؟ مست می گوید: با این همه کوشش و ریاضت و یک دل 
و یک جهت بودن، چهل زندگانی دیگر برای وصل صبر و پایداری الزم است. مرتاض افسرده 
نجات  زندگانی  همین  در  می کردم  فکر  من  دیگر؟  زندگانی  چهل  گفت:  و  شده  ناراحت  و 
خواهم یافت. وای که هنوز چهل زندگانی باقی است. او خیلی ناراحت و افسرده شده بود اما 
با وجود این به ریاضت خویش ادامه داد. مست به سیر و سیاحت پرداخت تا آن که گذرش 
به شهری افتاد که عاشق دل باخته خدا در آن می زیست. به لطف الهی عاشق خدا مرد مست 
را مالقات می کند. از او می پرسد: آیا از حضور خدا می آیی؟ مرد مست می گوید: آری و پیام 
تو را به خدا دادم. عاشق می پرسد: خدا چه پاسخ داد؟ مست اظهار می دارد: خدا پیام داد که 
از عشق تو رضایت کامل دارد و چهارصد زندگانی دیگر الزم است تا تو به خدا وصل گردی. 
عاشق می گوید: آیا محبوب من چنین گفت؟ آیا محبوب من واقعًا برایم پیغام فرستاده است؟ 
چه سعادتی است که خدا از عشق من نسبت به خودش واقف است. مگر چهارصد زندگانی 
چیست؟ این زمان هیچ در هیچ است. چه سعادتی باالتر از آنست که خدا از عشق من نسبت 
به خودش آگاه است. تنها چیزی که برایم ارزش دارد توجه خدا نسبت به عشق من درباره ی 
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اوست و بس. خدای من چقدر بخشنده و مهربان است. در این راز و نیاز آن چنان در عشق 
الهی غوطه ور شد که در همان لحظه به وصال خدا دست یافت.

مرتاض به خاطر چهل زندگانی از امر خدا آشفته خاطر و پریشان می شود و عاشق از شنیدن 
پیامی که عشق او مورد توجه یکتاِی محبوبش قرار گرفته آن چنان در دریای بی کران محبت 
خدا غرق می شود که وصال خدا نصیب او می گردد. سعادت افراد به رضایت خدا وابسته است.

3-مریدی که پافشاری می کند
مرشدی بود که مریدان زیادی داشت و یکی از آن ها به مرشد اصرار می ورزید که او را به 
وصال خدا برساند. او مرتب اصرار داشت و پافشاری می کرد و مرشد نیز هربار به او می گفت 
از هر موقعیتی  این مرید  اما  باش. عجله مکن. عجله مکن؛  داشته  باش. صبر  داشته  صبر 
استفاده کرده و دوباره از مرشد درخواست وصل می نمود. تا این که سرانجام مرشد تصمیم 
می گیرد به این مسأله پایان دهد. مرشد گفت: فردا صبح ساعت 5 تو را به وصال خدا خواهم 
رساند؛ اما برای این منظور باید همه ی شب را بیدار بمانی و درست سر ساعت 5 در اتاق مرا 
بکوبی آنگاه تو را به وصال خدا خواهم رساند. مرید از این بابت خیلی خوشحال و هیجان زده 
شده بود. او تمام شب را بیدار ماند تا این که چند دقیقه مانده به ساعت 5 او به خواب رفت. 
درست رأس ساعت 5 شیر فروش برای توزیع شیر در اتاق مرشد را می کوبد و وصال خدا 

نصیب او می گردد.
اتج جساواال
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ت  ربو

منظور شما از یوگا چیست و چه می خواهید از آن به دست آورید؟ تنها یک یوگای واقعی 
 ”You go“ 1 می باشد. من یوگای دیگری نمی دانم مگرYou go وجود دارد و آن هم 
معنی و مفهوم یوگا همین است و بس. شما خود حجاب خودتان هستید و تنها با محو شدن 
خودتان، خودی حقیقی شما نمایان می گردد. اما مسأله اینجاست که شما چگونه می خواهید 
محو شوید. تنها راه حل مسأله عشق است. وقتی در اثر عشق ورزیدن به خدا نفس شما از 

میان رفت شما آن طوری که حقیقتًا هستید ظاهر می گردید.
اواتر مهربابا

بابا فرمودند: خدا را نمی توان در آسمان ها یا در غارهای هیمالیا یافت. خدا در دل هر یک 
از شما قرار دارد. وقتی دل شما از آلودگی ها پاک شد، خدا در آن جلوه خواهد نمود؛ اما پاک 
ساختن دل کار آسانی نیست. مثل اینست که به اعماق دریایی از آتش فرو روید. مرا دوست 
داشتن یعنی از خود فارغ شدن و وجود خود را از یاد بردن؛ بنابراین آن جا که شما هستید خدا 
نیست و آن جا که خدا هست شما نیستید. خوب بودن آسان است اما خدا شدن بسیار دشوار.

در این هنگام ادی ایرانی )یکی از مندلی ها( می گوید که خدا شدن پس از خوب شدن 
آسان است چرا که در زبان انگلیسی کافی است حرف »o« را از کلمه خوب2 حذف کنیم. بابا 
پاسخ می دهند: انجام این کار ساده و آسان نیست. در حذف »o« حتی اگر حاضر باشید جان 
خود را نیز فدا سازید موفق نخواهید شد. بابا ادامه دادند: خدا را دوست داشتن آسان نیست. راه 
آسان اینست که دامن مرا محکم نگه دارید. خود را کاماًل تسلیم من سازید و تمام بار نقوش 
اعمال )سانسکاراها( خود را بر روی پاهای من قرار دهید. من اقیانوس هستم و قادرم تمام 
بار نقوش شما را به خود جذب نمایم؛ اما حقیقت امر اینست که باری وجود ندارد و همه اش 
توهم و بازی مایا )مجاز-جهل-نادانی( است. بابا مایا را به بیماری قارچ پوستی تشبیه کرده اند. 
هرچه بیشتر آن را بخارانید، بیشتر می خواهید آن را بخارانید و بدبختی شما افزایش می یابد. 
همین طور نیز هرچه بیشتر با مایا بازی کنید بیشتر می خواهید که به این بازی ادامه دهید و 

بدبختی شما رو به افزایش می گذارد.
انمه ای ال منیژه اتانی-1963 مپثدی

به معنای »تو برو یا برو«  1
Good  2
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مرد پیر

چندی قبل از آن که اوتار مهربابا اجازه زیارت عمومی به توده ی مردم بدهند، به صورت 
یک فرد ناشناس به نقاط مختلف هندوستان مسافرت می نمودند؛ این اغلب زمانی بود که بابا 
می خواستند کار ویژه ای را انجام دهند. بابا خیلی دقت می کردند تا شخصیت خود را مخفی 
نمایند. شخصیت و حضور بابا در یک جمع آن چنان جلب توجه می نمود که مردم تشخیص 
را  خود  بابا صورت  بنابراین  می شدند؛  خیره  او  به  و  نیست  معمولی  انسان  یک  او  می دادند 
می پوشانیدند، عینک به چشم می زدند یا این که کاله بر سر می گذاشت. این پوشش همیشه 
متناسب با شرایط و رسوم های آن مکان بود. در زمان وقوع پیشامدی که هم اکنون خواهم 
گفت، ما به دنبال مستان خدا بودیم. بابا از ما قبل از حرکت خواستند برنامه ی این مسافرت را 
به مدت دو تا سه هفته تنظیم کنیم. تنظیم برنامه ی مسافرت معمواًل یک تا دو روز به طول 
می انجامید. در این سفر ما با قطار درجه سه مسافرت می کردیم. شرح حال مسافرت با قطار 
درجه سه، آن هم در آن زمان ها غیر قابل تصور است. ورود و خروج به کوپه از طریق پنجره 
ترن صورت می گرفت و این عین واقعیت است. کوپه ها به قدری پر ازدحام بودند که مردم 
مجبور بودند روی کف ترن بنشینند. درهای قطار باز نمی شدند. بیشتر وقت ها بابا از پنجره 
ترن چون سایرین وارد قطار می شدند. ما مجبور بودیم خودمان را روی مسافرین بیندازیم تا 
برای بابا و خود جایی تهیه نماییم. فراموش نکنید که در آن زمان ما جوان و خیلی قوی بودیم. 
ما گاهی با مسافرین دعوا می کردیم تا به قدری جا در روی صندلی چوبی ترن که حق مسلم 
خودمان بود، دست یابیم. وقتی جایی را می یافتیم آن را به بابا می دادیم که راحتی ایشان تا 

اندازه ای فراهم شود و خود می ایستادیم.
در یک ایستگاه بابا به افرادی که وارد کوپه می شدند نگاه می کردند. ناگهان مرد پیری را 
مشاهده نمود که طفل خردسالی در آغوش داشت و از مسافرین خواهش و التماس می کرد تا 
حداقل این طفل او را بگیرند و به آن ها می گفت که او خود به کوپه دیگری خواهد رفت. او 
از مردم التماس می کرد و برای چند لحظه بابا این منظره را نگاه می کرد. این پیرمرد التماس 
می کرد: به خاطر خدا این بچه را از من بگیرید. در این لحظه بابا با اشاره به ما فرمودند: این 
طفل را از پیرمرد بگیرید. من به بابا توجه داشتم. ما می بایستی مانع می شدیم که بابا شناخته 
شود بنابراین توجه کامل به چشم ها و حرکات صورت بابا داشتیم و تنها به حرکت های انگشت 
بابا اکتفا نمی کردیم. من به آرامی به بابا گفتم: بابا این کار خیلی خطرناک است؛ اما بابا پاسخ 
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دادند: به این پیرمرد رحم کنید و البته بابا همیشه برنده بودند. من درحالی که وانمود می کردم 
که شخص مهمی هستم به پنجره نزدیک شده و پیش از آن که سایر مسافرین بفهمند آن 
طفل را گرفته و به داخل کوپه کشیدم. همه مسافرین اعتراض کنان بر سر ما فریاد زده و 
ناسزا گفتند و به هر طریق می خواستند جلو این کار را بگیرند. من به آن ها گفتم که این طفل 
را روی پاهای خودمان نگه خواهیم داشت و دقت خواهیم نمود که او باعث مزاحمت سایرین 
نشود و از این بابت نگران نباشند و به آن پیرمرد گفتم با عجله در سایر کوپه ها جایی برای 
خود بیابد. من به بابا گفتم: بابا این کار خیلی خطرناک است. اگر این بچه را نزد خود نگه داریم 
و پیرمرد نتواند سوار قطار شده در ایستگاه باقی بماند تکلیف این طفل چه خواهد شد؟ بابا 
پاسخ دادند: خیر او جا پیدا خواهد کرد و بابا آن بچه را نزد خود نگه داشتند. پیرمرد در ایستگاه 
بعدی دوباره نزدیک پنجره آمد تا به طفل خود سرکشی کند. او مسلمان بود و ریش سفید و 
بلندی داشت و خیلی پیر به نظر می رسید. بابا به من اشاره نمودند: به او بگو نگران نباشد و 
در کوپه خود بنشیند و در هر ایستگاهی که ترن توقف می کند، این جا نیاید زیرا ممکن است 
نتواند سوار قطار شود. این مطلب را به او گفتم. او خیلی تشکر کرد اما دو مرتبه در ایستگاه 
بعدی به کوپه ما آمد. بابا فرمودند: ایرج اکنون دیگر دارد کار وارد مرحله خطرناکی می شود. 
اگر ترن پیرمرد را در ایستگاه باقی بگذارد مسئولیت این طفل با تو خواهد بود. به بابا گفتم: 
بابا آوردن این پیرمرد به داخل کوپه خطرناک تر است. مسافرین چنین عملی را تحمل  اما 
نخواهند کرد؛ اما بابا اصرار می کردند به هر طریقی شده پیرمرد را به داخل کوپه خودمان 
بیاوریم. این یک دستور بود. من سرم را از پنجره بیرون آورده بدون آن که مسافرین صدای 
مرا بشنوند در گوش پیرمرد گفتم: حواس خودت را جمع کن. می خواهم تو را به داخل کوپه 
بیاورم. قدری عجله کن. با من همکاری کن تا تو را باال کشیده و از پنجره داخل کوپه نمایم. 
سرانجام به هر طریقی بود باالخره او را به داخل کوپه آوردم. مسافرین داد و فریادشان بلند 
شد و مندلی های دیگر )پیروان همراه مهربابا( به کمک من شتافتند و مردم به ما ناسزا گفته 
و سر ما داد می زدند. کاری از ما ساخته نبود. آنان خیلی بدخلق بودند. به آن ها توضیح دادیم 
این طفل جا نداشت، ما به او جا دادیم و این مرد مسن است و نگران فرزندش می باشد. آن ها 
می گفتند چرا این بچه را به داخل کوپه آوردید؟ به تدریج همه چیز آرام شد. پیرمرد بچه را 
روی پاهای خود قرار داد و در کنار بابا قرار گرفت. همان طوی که قباًل اشاره شد، بابا در عین 
سکوت همیشه به کاری مشغول بودند. او به ظاهر به کار سایرین اهمیتی نمی داد اما در عین 
حال سر نخ ها دست ایشان بود و نقش ما این بود که در آن واحد هم بنشینیم و هم بایستیم. 
اکنون بابا اشاره نمودند که با پیرمرد سر صحبت را باز کنیم؛ معنی صحبت کردن این بود که 
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از پیرمرد جا و مکان مردان خدا را جویا شویم. کار بابا در آن موقع همین بود. یافتن عاشقان 
واقعی خدا و انجام دادن کار ویژه برای آنان. بابا از ما می خواستند تا با آن هایی که در تماس 
اتوبوس، مغازه دار، مسافرین ترن و غیره در مورد مستان خدا سؤال  هستیم خواه مسافرین 
کنیم. در ضمن می بایستی سؤال طوری باشد که مردم به علت این سؤال و این که برای چه 
کسی این اطالعات مورد نیاز است، پی نبرند. از پیرمرد پرسیدم آیا جایش راحت است؟ شهر 
او کجاست؟ در مورد خانواده و زندگی اش از او پرسش هایی کردم. سپس پرسیدم آیا زیارتگاه 
اصلی شهر خودش )شهر گل برگه( را زیارت کرده است؟ او پاسخ داد: بلی. از او پرسیدم: 
آیا هیچ مست و مرد خدایی را در آن زیارتگاه می شناسی؟ در این هنگام او با تعجب به من 
نگاه کرد و گفت: این طور پیداست که شما به مستان خدا عالقه دارید، اما شما به نظر من نه 

مسلمان هستید و نه هندو. پس چگونه شما به زیارتگاه ها و مست ها عالقمند هستید؟
گفتم من عالقمندم که اولیا و مستان خدا را مالقات کرده و ادای احترام به جا آورم. او 
این کلمه چهره ی  به محض شنیدن  احمدنگر.  از شهر  از کجا می آیید؟ گفتم:  پرسید: شما 
او کاماًل تغییر کرد و گفت: شما اهل احمدنگر هستید! مگر نمی دانید که ریشه تمام پیران 
طریقت، اولیای خدا و روح های پیشرفته از آن جاست. مگر نمی دانید که سرمنشأ همه چیز و 
قطب عالم در آن جا قرار دارد؟ و ادامه داد: آیا شما زرتشتی هستید؟ پاسخ دادم: آری. من در 
یک خانواده ی زرتشتی تولد یافته ام. او گفت: شما زرتشتی هستید و در عین حال غافل از این 
که خداوند به شکل اوتار مهربابا تجسم یافته و در شهر احمدنگر زندگی می کند! پیرمرد دوباره 

مرا نصیحت و سرزنش کرد و من سکوت نمودم تا به حرف خود ادامه دهد.
سپس او دوباره آرام شد و گفت: من در طول عمر خود سه مرتبه به احمدنگر رفته ام و 
هدف من تنها زیارت مهربابا بوده است. اما سرنوشت و قسمت من طوری بود که هر سه 
مرتبه مهربابا حضور نداشتند. من یک پیرمرد هستم و مسافت زیادی را طی نمودم تا اوتار 
مهربابا را زیارت کنم و موفق نشدم؛ اما تو انسان غافل در آن جا زندگی کرده، به سراغ ایشان 
نرفته و نزد او نمانده ای )در تمام این گفتگوها مهربابا آرام و ساکت در کنار پیرمرد نشسته 
بود( من نیز سکوت اختیار کرده و به حرف های پیرمرد گوش می دادم. سپس پیرمرد از ما 
سؤال کرد: آیا مهربابا به خارج از هند مسافرت نموده یا در احمدنگر یا جای دیگری به سر 
می برد؟ اگرچه بابا می خواستند ناشناس بمانند اما هیچ وقت به ما اجازه دروغ گفتن نمی دادند 
و من می بایستی بالفاصله به سؤال ها پاسخ می دادم؛ بنابراین گفتم: همین اندازه می دانم که 
مهربابا از هندوستان خارج نشده اند و برای عوض کردن موضوع مورد بحث با عجله اضافه 
کردم که وقتی به احمدنگر بازگردم حتمًا به زیارت بابا خواهم رفت. پیرمرد دوباره موضوع را 
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از سر گرفت. من اکنون یک مرد مسن هستم و نمی دانم تا چند سال دیگر زنده خواهم بود. 
مهربابا را حتی یک بار هم زیارت نکرده ام. باید بکوشم او را برای الاقل یک بار زیارت کنم. 
من همسر و بچه های خودم را نیز برای زیارت بابا به همراه خواهم برد. او گاهی آرام صحبت 
می کرد و زمانی به تندی مرا سرزنش می نمود که باید خاک زیر پای بابا را به دست آورده و 
محکم به آن بچسبم. زمان گذشت و به ایستگاهی رسیدیم که پیرمرد قطار را ترک کرده و 
پیاده شد. مسافران زیادی از قطار پیاده شده و مرد پیر و طفل همراهش توانستند به راحتی 
از در ترن پیاده شوند. پس از چند لحظه بابا به طور ناگهانی با اشاره به من فرمودند: بدو به 
پیرمرد بگو که مهربابا در قطار پهلوی تو نشسته بود. من گفتم: بابا اکنون برای من خیلی 
سخت است که با او روبه رو شوم. بابا فرمودند: برو. بدو و بدو قبل از آن که ترن حرکت کند. 
فقط همین را بگو و برگرد. سپس بابا از ما پرسیدند آیا کسی عکس ایشان را همراه دارد؟ 
هیچ کس عکس بابا را همراه نداشت. ناگهان به خاطرم رسید که یک نسخه از مجله جورنال 
مهربابا در چمدانم هست و در آن مجله عکس بابا وجود دارد. آن را از چمدان بیرون آوردم و 
بابا مثل همیشه به عکس خود سجده و پس از تبرک آن فرمودند: اکنون بدو. بدو و این عکس 
را به او داده، بگو که مهربابا در کنار تو در قطار نشسته بود و اینک به تو پیغام داده که از عشق 
تو بسیار راضی است و همه چیز را درباره ی تو می داند و لزومی ندارد که نگران باشی. من در 
حال دویدن او را بیرون از ایستگاه قطار یافتم که می خواست سوار درشکه شود. او ابتدا فکر 
کرد که من از ترن پیاده شده ام تا زیارتگاه معروف آن شهر را زیارت کنم و می خواست به من 
بگوید که بهتر است به زیارت مهربابا نایل شوم. بدو گفتم: خیر قصدی برای زیارتگاه شهر 

شما ندارم. لطفًا به حرف های من گوش دهید. مرا مهربابا به حضور شما فرستاده اند.
چی؟ شما فرستاده ی مهربابا هستید؟ مگر مهربابا کجا هستند؟

در جواب گفتم: او در قطار در کنار شما نشسته بود. شما می توانید سرزنش ها و دگرگونی 
حال این پیرمرد را در آن لحظه کم و بیش تصور نمایید. او نه تنها مرا مالمت می کرد بلکه آبا 
و اجداد مرا نیز سرزنش می نمود. عکس بابا را به او داده، گفتم: بابا این عکس را تبرک و به 
تو هدیه نموده اند. بابا فرموده اند: شما نگران نباشید. او بر همه چیز آگاه و از عشق شما بسیار 

راضی می باشند. پس از آن شروع به دویدن کردم زیرا سوت قطار شروع به صدا کرده بود.
پیرمرد نیز به دنبال من شروع به دویدن کرد. در طول راه با فریاد نفس زنان مرا سرزنش 
می کرد. همین که به ایستگاه رسیدم ترن آهسته، آهسته شروع به حرکت می کرد و من بابا را 
در قطار می دیدم که از پنجره ترن به بیرون خم شده است. پیرمرد پا به پای من دویده بود 
و در میان چهره های گوناگون به دنبال چهره و صورت آشنای بابا می گشت. همین که دسته 
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ترن را گرفتم تا سوار شوم به پیرمرد گفتم: این جا. این جا. بابا این جا هستند. پیرمرد به بابا نگاه 
کرد و با احترام سر خود را خم کرد و بابا دست خود را بر سر او قرار دادند و او را تبرک نمودند. 

بنابراین گاهی زیارت بابا این چنین نیز انجام می گرفت.
اتج جساواال

شاداش

از دیدن همه خوشحالم. خیلی از شما مسافت زیادی را طی کرده و فداکاری ها نموده اید تا 
چند ساعتی در حضور من باشید و این مرا تحت تأثیر قرار می دهد.

مردم برای زیارت مکان های متبرکه یک عمر پول ذخیره می کنند و حتی زندگی خودشان 
را در مخاطره قرار می دهند تا به پابوسی ذات اقدس الهی توفیق حاصل کنند و پاداش آنان 
را عرف و سنت تعیین می کند؛ اما شما این همه راه آمده تا بر پای خدا که به خاطر عشق، 

شکل انسانی پذیرفته سجده نمایید و پاداش شما را عشق تعیین می کند.
اواتر مهربابا

اا مست

چادربابا مسئول روحانی شهر بنگلور بود. نام مستعار یک مست معمواًل متناسب با چگونگی 
چادربابا  و  نیست  دست  در  اطالعی  ایشان  واقعی  اسم  از  می شد.  تعیین  او  لباس  یا  عادت 
پیرمردی بود با موهای سفید و کوتاه، ریش سفید و کوچک، لباس های ژنده و به هر کجا 
می رفت چادری به همراه داشت. این چادر را یا به وضع نامرتبی بر روی شانه خود می انداخت 
یا این که گوشه آن را در دست گرفته و دنباله ی آن روی زمین می کشید. داستان هایی حاکی 
از معجزات چادربابا چون سایر مستان معروف وجود دارد. یکی از این حکایت ها مربوط به 
یک راننده تاکسی است. روزی چادربابا به راننده ی یک تاکسی گفت که او را به دهکده ای در 
نزدیکی بنگلور ببرد. راننده تاکسی اعتراض نموده، گفت به اندازه کافی بنزین در باک نداشته 
و پول کافی نیز برای خرید حتی یک گالن بنزین )معادل چهار لیتر( ندارد. در این موقع چادربابا 
پنج انا به او داد و گفت با آن یک گالن بنزین تهیه نماید. راننده گفت پنج انا حتی برای خرید 
یک لیتر بنزین هم کافی نیست؛ اما چادربابا به او گفت به پمپ بنزین برود و ببیند چه پیش 
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می آید. او به پمپ بنزین رفت و یک گالن بنزین در باک ریخت و بی اختیار دست در جیب 
خود نمود و با تعجب مشاهده کرد که پول خردهایی که در دست او آمد به اندازه ای است که 
برای خرید یک گالن بنزین کفایت می کند. این بود حکایت چادربابا. خواه باور کنید یا نکنید 
اوتار مهربابا روح های پیشرفته به خصوص آن هایی که  اهمیت به سزایی ندارد. به فرموده 
در آسمان چهارم قرار دارند می توانند دست به معجزه بزنند اما به طور کلی معجزه ها اهمیت 
قابل توجهی ندارند. مهربابا کاکا را برای جلب چادربابا مأمور نمودند و او با کمک یک راننده 
تاکسی موفق شد چادربابا را نزدیک در بیاورد، اما مست از ماشین پیاده نمی شد. روز بعد ادی 
و کاکا پس از مشکل های بسیار چادربابا را از بازار به شهر آوردند و این دفعه او از ماشین پیاده 
و مستقیمًا به اتاق بابا رفت. مهربابا در اتاق بودند و چادربابا به سوی یک صندلی که شال و 
تخته ی الفبا بر آن قرار داشت، رفت و آن ها را برداشت و قدری این دست و آن دست انداخت 
و سپس به بابا نگاه کرد و یکباره گفت: اکنون حساب من بسته شد. سپس او به آشپزخانه 
سرکشی کرده و دوباره به حضور بابا آمد. بابا می خواستند با دست خود به او غذا بدهند اما او 
قبول نکرد و موافقت نمود روز بعد برای دریافت غذا از دست مهربابا دوباره به آن مکان بیاید. 
سپس مهربابا دستور دادند که او را به مکان مندلی ها که حدود چهارصد متر با آنجا فاصله 
داشت ببرند. او را با ماشین به آن جا بردند اما او از ورود به خانه امتناع می ورزید و سرانجام به 
درخواست خودش به شهر بازگردانیده شد. روز بعد کاکا به بازار رفت و از او درخواست نمود 
تا به منزل بیاید اما چادربابا مخالفت کرد و کاکا را کتک زده و بر روی او تف انداخت. عصر 
همان روز مهربابا دوباره کاکا را فرستاده و به او فرمودند به چادربابا یادآوری کند که قول 
داده بود برای صرف غذا نزد ایشان بیاید. این نیز اثر نکرد و چادربابا یک لگد آرام به کاکا زد 
و به او فحش داد و گفت لخت پیش او بیاید. این موضوع پایان یافت و چادربابا دیگر برای 
زیارت مهربابا حضور نیافت. اما مهربابا توضیح دادند که چادربابا روح پیشرفته ی آسمان ششم 

می باشد و برای دریافت کمک نهایی نزد او آمده بود و به زودی فوت خواهد کرد.
قهوه خانه ی  در  می آید  شهر  به طرف  شهر  حومه  از  چادربابا  درحالی که  بعد  روز  هیجده 
دلخواهش یک فنجان چای نوشید. نیم ساعت بعد در خیابان انگشتان خود را در گلو فرو برده 
و آن چای را باال آورد و به پسری که او همراهی می کرد دستور داد محلی را در پیاده رو فراهم 
کند زیرا او مایل است استراحت نموده و رهسپار بهشت گردد. او دراز کشید و از دنیا رفت. 
خبر فوت ایشان در شهری که اهالی اش او را می پرستیدند به سرعت پخش شد. در گذشته او 
در بالکن ساختمان یک وزارتخانه می نشست و مردم تا آن حد برایش احترام قائل بودند که 
کسی جرأت ایجاد مزاحمت نداشت. او در شهر بنگلور به هر کجا دوست داشت می رفت و هر 
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کاری میل داشت انجام می داد. طبیعی بود وقتی مسأله دفن او مطرح شد مردم شهر بنگلور 
و حومه شهر هر دو مایل بودند انجام این کار را به عهده گیرند و پس از بحث بسیار چادربابا 

در محدوده ی حومه ی شهر دفن و مقبره ای به یادبودش بنا گردید.
دکتر والپام دانکین
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