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પ્રિય પ્િત્રો,

બધા આધયાત્િક આકાકં્ષીઓનુ ંલક્ય એકસરખુ ંજ હરોય છે અને તે છે, સ્વ-
પરર્વત્તન. ઘણા ંબધા આધયાત્િક િાર્ગો ગરુુને જ આધષીન રહ્ેવાનષી રહિાયત 
કરતા હરોય છે, પરંત ુજયા ંસધુષી આપણે કરોઈ બષીજા પર આધાર રાખતા હરોઈએ, 
્યા ંસધુષી પરર્વત્તન અશક્ય હરોય છે. હ્વે જયારે આપણે પરર્વત્તનને આપણષી 
પરોતાનષી જ્વાબદારી સિજીને કહીએ કે, “િારે તે લા્વવુ ંજ છે,” ્યારે જ 
પરર્વત્તન શક્ય બને છે. બાકી તરો ઈશ્વર પર આધાર રાખ્વાનરો અર્ત પણ એ જ 
રાય કે, ‘તિે તિારી જ્વાબદારી બષીજા પર ઢરોળી દરો છરો.’

િારી ઉન્નપ્ત કર્વાનષી કે િારંુ પરર્વત્તન કર્વાનષી જ્વાબદારી િારા ગરુુનષી કે અનય 
કરોઈનષી છે, એવુ ંજરો હુ ંસિજુ, તરો તે પરર્વત્તન નહીં રાય. તેનુ ંકારણ એકદિ 
સરળ છે: ઈશ્વર અને ગરુુ તરો જે જરૂરી હત ુ,ં તે બધુ ંકરી જ ચકૂ્યા છે. હ્વે, 
આકાકં્ષી તરીકે િારંુ કાિ એ છે કે િારા હૃદયિા ંબષીજરૂપે જે અપાયુ ંછે, તેને 
ઓળખવુ ંતરા તેને અંકુરરત રઇ ખષીલ્વા દેવુ.ં રિારબધ પર આધાર રાખ્વરો તે તરો 
તદ્દન પ્નરર્તક છે – જરોકે, એ પણ સાચુ ંજ છે કે એક રીતે તરો આપણે જ આપણા ં
કિ્ત દ્ારા આપણુ ંરિારબધ ઘડ્ુ ંહરોય છે. 

રિેિપર પર રિર્પ્ત
યરાર્ત  યાત્ા :
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આપણે જયારે આપણા ંપરોતાનાિા ંપરર્વત્તન લા્વ્વાનષી તષીવ્ર આકાકં્ા રાખતા 
હરોઈએ, ્યારે આપણને સિજાય છે કે આધયાત્િકતાિા ં(ખાસ કરીને ભારતષીય 
પરંપરાિા)ં કિ્ત, જ્ાન અને ભક્ત યરોર્નષી ્વાત આ્ેવ છે. ‘હાર્તફુલનેસ’ િાર્્ત, 
ખરેખર આનરો અદ્ભુત પ્ત્્ેવણષી સરં્િ છે. આિ છતા,ં આ્વા સુદંર િાર્્ત પર યાત્ા 
કરતા ંહરો્વા છતા,ં આપણે જરોઈએ છીએ કે આ િાર્્ત પર પણ ઘણા ભયસરાનરો 
રહલેા ંછે અને એનુ ંકારણ એ છે કે આપણે કિ્ત અને જ્ાનના ંઅભભર્િને ્વધારે 
પડત ુ ંરિાધાનય આપષીએ  છીએ. જરો રિાધાનય  ્વધારે પડત ુ ંઆપ્વાિા ંઆ્ેવ, તરો 
્યા ંપ્્વરરોધ જણાય છે કારણ કે આપણરો િાર્્ત તરો ઘણરો સકૂ્િ છે. જયારે કિ્ત અને 
જ્ાનના ંઅભભર્િને ્વધારે રિિાણિા ંરિાધાનય અપાય, ્યારે તે આપણા િાર્્તનષી 
સકૂ્િતાનુ ંપ્્વરરોધાભાસષી બનષી જાય છે. 

તિે સાભંળયુ ંહશે કે જયારે બ્ાહ્મણરોનુ ંઉચ્ચ આધયાત્િક સરાનેરષી પતન રાય છે, 
્યારે તેઓ બ્હ્મરાક્સ બને છે. એ જ રીતે જયારે યરોર્ષીઓનુ ંઉચ્ચ સરાનેરષી પતન 
રાય છે, ્યારે તેઓ યરોર્-ભ્રષર કહ્ેવાય છે. યરોર્-યાત્ા અસખંય કારણરોને લષીધે 
અધરૂી રહી શકે છે. જ્ાનષીઓ અને કિમીઓ પતન પાિે છે, પરંત ુશુ ંતિે કદી કરોઈ 
ભ્તના પતન બાબતે એવુ ંસાભંળયુ ંછે કે કરોઈ ભ્ત પતન પાિે છે? ભક્ત-ભ્રષર 

જે્વરો કરોઈ શબદ છે જ નહીં કારણ કે ભ્ત તરો ઈશ્વરનષી સષીધષી સભંાળ હઠેળ હરોય 
છે. જે જી્વ ઈશ્વર પાસે શરણાર્પ્ત િારે આ્ેવ છે, એરલે કે અ્યતં રેિિ સારે 
શરણાર્પ્ત િારે આ્વે છે, તેનષી ‘તે’ રક્ા કરે છે. જે કરોઈ પણ શરણાર્પ્ત રિાપત 
કરે છે, એરલે કે અદમય આદરભા્વ સારે શરણે જાય છે, ્યારે ઈશ્વર એ બધાનુ ં
રક્ણ કરે છે. સિસયા ્યારે જ શરૂ રાય છે કે જયારે આપણે ‘કતા્ત’ રઈએ છીએ. 
ભ્તનુ ંકદી પતન રતુ ંજ નરષી, રઈ શકે પણ નહીં. કરોઈપણ ભ્તનુ ંઆધયાત્િક 
પતન ક્યારેય રયુ ંનરષી; એવુ ંક્યારેય બનષી ન શકે. જરો એવુ ંરત ુ ંજણાય, તરો તે 
સા્ચષી ભક્તના કે શરણાર્પ્તના અભા્વનષી પ્નશાનષી જ છે. જરો ક્યારેય એવુ ંલારે્ કે 
તેનુ ંપતન રયુ,ં તરો તેનરો અર્ત એ છે કે તેનાિા ંસા્ચષી ભક્તનષી અર્વા 
શરણાર્પ્તનષી ઉણપ છે. 

જે કરોઈ પણ શરણાર્પ્ત રિાપત કરે છે, એરલે કે અદમય આદરભા્વ 
સારે શરણે જાય છે, ્યારે ઈશ્વર એ બધાનુ ંરક્ણ કરે છે. સિસયા 
્યારે જ શરૂ રાય છે કે જયારે આપણે ‘કતા્ત’ રઈએ છીએ. ભ્તનુ ં
કદી પતન રતુ ંજ નરષી, રઈ શકે પણ નહીં. કરોઈપણ ભ્તનુ ં
આધયાત્િક પતન ક્યારેય રયુ ંનરષી; એવુ ંક્યારેય બનષી ન શકે.
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જયારે િને પહલેષી ્વાર સહજ િાર્્તનરો પરર્ચય કરા્વ્વાિા ંઆવયરો, ્યારે 
દ્રૌપદીબહનેે િને પાયાનરો રિશ્ન પછૂ્રો હતરો, “તિે ધયાન શા િારે કર્વા ઈચછરો 
છરો?” િેં જ્વાબ આપયરો, “હુ ંઈશ્વરને શરોધુ ંછ.ં” 

આજે, હુ ંજયારે િારી પરોતાનષી કેરલષીક િાનયતાઓનુ ંપનુરા્વલરોકન કરંુ છ,ં ્યારે 
હ્વે િને બધુ ંજુદી રીતે સિજાય છે.  હ્વે િને સિજાય છે કે હુ ં્યારે કેરલરો ખરોરરો 
હતરો. જરોકે આપણાિાનંા િરોરા ભાર્ના લરોકરો કહતેા હરોય છે કે ‘અિે ઈશ્વરને 
શરોધષીએ છીએ,’ પણ હ્વે િને આ સાભંળવુ ંહાસયાસપદ લારે્ છે. કદા્ચ જે ખબૂ 
નાનુ ંહરોય તે આપણને ન દેખાય, પણ જે સ્વ્ત-વયાપષી છે, ‘તેને’ આપણે કે્વષી રીતે 
ચકૂી ર્યા? એ જ રીતે, ‘તે’ સ્વ્તત્ હરોય છે, પણ આપણે તે જરોતા ંજ નરષી - જે્વષી 
રીતે તજંદર્ષીભર દરરયાિા ંજ રહતેષી િાછલષીને દરરયરો એરલે શુ,ં તેનષી કરોઈ જાણ 
હરોતષી નરષી. એ ઉપરાતં, આપણે કલપના કરીએ છીએ કે ઈશ્વર ભરૌપ્તક રીતે અનતં 
છે અને પછી ગ ૂ્ંચ્વાઈએ છીએ કારણ કે આપણે ક્યારેય અકસત્્વનરો અંત જરોયરો 
પણ નરષી કે નરષી તેને અનભુ્વષી શકતા. રદવયતા તેના અનતં સતરને ્વધારે 
અરિર્ર સ્વરૂપે અપના્વે છે.

જરો હુ ં‘તેને’ શરોધ્વાનષી શરૂઆત કરંુ, તરો પણ હુ ંિારી સષીપ્િત સિજરષી અનતંતાને 
કે્વષી રીતે સિજી શકંુ, પ્સ્વાય કે ‘તેના’ તરફરષી કરોઈક રીતે ‘તે’ િને પણ શરોધે! 
અનતંતાને પકડી શકાતષી નરષી – જે અપ્તસકૂ્િ કરતા ંપણ નાનુ ંહરોય, અને સરૌરષી 
િરોરા કરતા ંપણ િરોટંુ હરોય, તેને કે્વષી રીતે િાપવુ?ં એ ઉપરાતં, બષીજી એક 
સિસયા એ પણ છે કે સ્ળૂ ક્યારેય સકૂ્િને જાણષી નરષી શકત ુ.ં 

આિ, અહરોભા્વ અને પજૂયભા્વ સરહતનષી શરણાર્પ્ત, એ જ એકિાત્ િાર્્ત છે: 

પહલેા ંતરો આપણે ‘તેના’રષી અલર્ જ શા િારે રયા ંકે 
હ્વે આપણને ‘તેને’ શરોધ્વાનષી કે પ્્વસરાઈ ર્યેલા તે 
જરોડાણને પનુ:સરાપ્પત કર્વાનષી જરૂર લાર્ષી રહી છે? 

આપણે શા િારે અલર્ રયા,ં તેના ંકારણરો પણ આપણે 
જાણ્વા જરોઈએ અને તે દૂર કર્વા ંજરોઈએ. યરાર્ત 

યાત્ાનષી શરૂઆત આ છે.
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वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझे पहचाने!

‘તને’ ઓળખષી શકે, એવુ ંહૃદય ક્યારંષી લાવુ?ં

આ બધા ંઉપરાતં પણ આપણે એક મળૂભતૂ સિસયા ઉકેલ્વાનષી છે: પહલેા ંતરો 
આપણે ‘તેના’રષી અલર્ જ શા િારે રયા ંકે હ્ેવ આપણને ‘તેને’ શરોધ્વાનષી કે 
પ્્વસરાઈ ર્યેલા તે જરોડાણને પનુ:સરાપ્પત કર્વાનષી જરૂર લાર્ષી રહી છે? આપણે 
શા િારે અલર્ રયા,ં તેના ંકારણરો પણ આપણે જાણ્વા જરોઈએ અને તે દૂર કર્વા ં
જરોઈએ. યરાર્ત યાત્ાનષી શરૂઆત આ છે. કલપના કરરો કે તિે સમદુ્રકનારે 
ઉછળકદૂ કરતા િરોજાંનષી િજા િાણષી રહા ંછરો.  તિને સમદુ્નષી ઊંડાઈનષી જાણ 
નરષી કારણ કે તિે તરો િાત્ સપારી ઉપરના િરોજાં જ જરોઈ શકરો છરો. િરોજાં પણ 
પછૂી રહા ંછે, “સમદુ્ ક્યા ંછે?” તે પણ બે્ચેનષીરષી સમદુ્ને શરોધષી રહા ંછે. જયારે 
િરોજાં ધષીિા પડીને શિષી જાય, ્યારે સપારી પરના િરોજાં સમદુ્ સારે ભળી જાય 
છે અને બધુ ંસપષર રઇ જાય છે.” 

િરોજાં ભલૂષી ર્યા ંછે કે તેિનુ ંમળૂ સમદુ્ છે – તે તેિારંષી જ ઉ્પન્ન રતા ંહરોય છે 
અને પાછા ંતેિા ંજ સિાઈ જતા ંહરોય છે. જરો િરોજાંને સમદુ્િા ંભળી જવુ ંહરોય, તરો 
તે િારે તેિણે ધષીિા પડવુ ંજરોઈએ, શિષી જવુ ંજરોઈએ અને કસરર રઈ જવુ ંજરોઈએ. 
શિષી જ્વાનષી પરાકાષઠા એરલે મ ૃ્ ય.ુ તરો, જરો આપણે જી્વતં મતૃ (િરજી્વા) 
બનષીને મ ૃ્ યનુા ગણુધિ્તનુ ંઅનકુરણ કરી શકીએ અને તેને આ્િસાત કરી શકીએ, 
તરો આપણા ંહૃદયિા ંસ્વષીકૃપ્ત આપરોઆપ આ્વષી જાય છે. હ્વે, મળૂ સમદુ્ સારે 
એકરૂપ રઈ જ્વાનષી શભુ ઘડી શરૂ રાય છે, સિાપ્ધનષી મળૂ કસરપ્ત જે્વષી કસરપ્ત 
સજા્તય છે. શારીરરક મ ૃ્ યરુષી સિસયા દૂર નરષી રતષી. ખરેખર તરો, સિસયા આપણા ં
સકૂ્િ શરીર સારે જડાયેલષી હરોય છે અને આિ, જનિ-મ ૃ્ યનુ ુ ં્ચક્ર અનતંપણે ્ચાલ ુ
રહ ેછે.

જરો આપણે જી્વતં મતૃ (િરજી્વા) બનષીને મ ૃ્ યનુા ગણુધિ્તનુ ં
અનકુરણ કરી શકીએ અને તેને આ્િસાત કરી શકીએ, તરો 
આપણા ંહૃદયિા ંસ્વષીકૃપ્ત આપરોઆપ આ્વષી જાય છે. હ્વે, મળૂ 
સમદુ્ સારે એકરૂપ રઈ જ્વાનષી શભુ ઘડી શરૂ રાય છે, 
સિાપ્ધનષી મળૂ કસરપ્ત જે્વષી કસરપ્ત સજા્તય છે.
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 પ્રિયતિના રેિિિા ંપરોતાનષી જાતને ફના કરી દે્વાનષી કળા જ ભક્ત છે અને આિ 
જયારે આપણે પરોતાનષી જાતરષી ઉપર ઉઠીએ છીએ, ્યારે ્ચરોક્કસપણે જ્વાબ િળી 
જાય છે.

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही ।
सब अँदियारा दमट गया, िीपक िेखा माही । ।

જયારે હુ ંહતરો, ્યારે હરર નહતા,  હ્વે હરર છે, હુ ંનરષી.
જયારે િેં અંતરિા ંજ અજ્વાળં જરોયુ,ં 
્યારે અંધકાર(ભ્રિણાઓ) બધરો દૂર રયરો.

‘હુ-ંપણા’નરો ભ્રિ, અંધકાર છે અને તે હરરદશ્તન િારે આપણાિા ં અ્વરરોધ પેદા 
કરે છે. જયારે હૃદયિા ં‘તે’ હરોય, ્યારે િાત્ રિકાશ જ હરોય છે અને આપણષી 
હાજરીને લષીધે જે અંધકાર હરોય છે, તે ર્ાયબ રઈ જાય છે. 

જાગતૃતાનષી અંપ્તિ સષીિા, પણૂ્ત રદવયષીકરણ છે. જાગતૃતાના ઉચ્ચ અને પ્નમન 
સતરરો ્ચેતનાના સમદુ્િા ંજ આ્વેલા છે. આ સિજી ર્યા પછી આપણે પ્રિય 
બાબજુીના એ ્વેધક રિશ્ન: “આ ્ચેતનાને કઈ બાબત આધાર આપે છે?” તેનરો અર્ત 
પણ સિજી શકીશુ.ં જયારે આપણે ઈશ્વરને અને રેિિને નકારીએ છીએ, ્યારે 
આપણે આપણષી ખબૂષીઓને અને ખાિષીઓને પારખ્વાનષી દૃષરી ગિુા્વષી બેસષીએ 
છીએ અને અજ્ાનષી બનષી રહીએ છીએ.

એક વયક્ત કે જેણે પરોતાનુ ંઆંતરરક રદશાસ્ૂચન ગિુા્વષી દીધુ ંછે કે પછી જેનુ ં
આંતરરક રદશાસ્ૂચન ભબલકુલ ‘રદવયતા’રષી પ્્વરુદ્ધ રદશાનુ ંછે, તેના જેરલષી રાકં 
(હીન કે તરછરોડાયેલષી, તચુછ) વયક્ત કરોઈ જ નરષી. ભક્ત - એરલે કે પ્રિયતિ 
રિ્યનરો ઉ્કર રેિિ, જે લાર્ણષીઓના અને સિયના િરોજાને રદવયતાનષી 

ભક્ત - એરલે કે પ્રિયતિ રિ્યનરો ઉ્કર રેિિ, જે 
લાર્ણષીઓના અને સિયના િરોજાને રદવયતાનષી 

એકરૂપતાિા ંઢાળી દે છે. તેનારષી પ્્વપરીત, 
‘પ્રિયતિ’ના ખયાલરષી દૂર રહવે ુ,ં એ દુ:ખ અને દદ્ત  

લા્વે છે.
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એકરૂપતાિા ંઢાળી દે છે. તેનારષી પ્્વપરીત, ‘પ્રિયતિ’ના ખયાલરષી દૂર રહવે ુ,ં એ 
દુ:ખ અને દદ્ત  લા્વે છે. 

 યહદૂી રિરા પાપને બહ ુ્ચરોક્કસપણે એ રીતે વયાખયાપ્યત કરે છે કે જે પજૂનષીય 
છે, તેનારષી દૂર જવુ,ં તે પાપ છે. બાબજુી કહ ેછે કે કૃતઘનતા જ િરોટંુ પાપ છે. 
ખરેખર જયારે આપણે કૃતઘન ર્વા િાડંીએ, ્યારે જ આપણે સા્ચા સબંધંરષી 
અલર્ ફંરાઈ જઈએ છીએ. ભરકી જ્વાનષી શરૂઆત કૃતઘનતારષી રાય છે; તેરષી તે 
પાપ છે. હ્વે રિેિ હરોતરો જ નરષી અને આરષી સબંધં પરૂરો રાય છે. આ સબંધં પરૂરો 
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કયા્ત પછી શુ?ં કલપના કરરો કે આપણે સમદુ્ના િરોજાંને પછૂીએ કે, “હ ેપ્રિય અને 
બળ્વાન િરોજાં, ત ુ ંઆ સમદુ્રષી દૂર જ્વા િારેં્ છે, પણ ત ુ ંજઈશ ક્યા?ં” 

આ દ્ષષરકરોણરષી આપણે જયારે પણ આપણષી જાગતૃતાને દુનય્વષી સપંપ્તિ, દેહ, િન, 
બદુ્દ્ધ અને અહકંાર સારે ઓળખષીએ છીએ, ્યારે આપણે ‘કેનદ્’રષી, જી્વન-સ્તરોતરષી, 
‘આ્િન’રષી, પ્્વમખુ રતા ંજઈએ છીએ. બાબજુીનષી સિજા્વ્વાનષી સુદંરતા એિા ં
દેખાઈ આ્વે છે કે તેઓ આ િાયા અને અહકંાર સારેનષી આપણષી ઓળખને 
સાખંયનષી જેિ ૨૩ ્વત ુ્તળરો ્વાળી આકૃપ્ત દ્ારા એકદિ સરળ રીતે સિજા્ેવ છે. આ 
ભ્ચત્િા,ં િાયાના િાત્ પા્ંચ જ ્વત ુ્તળરો છે, જયારે અહકંારના ૧૧ ્વત ુ્તળરો છે. એનરો 
અર્ત િાત્ એ જ રાય કે અહકંાર જ આપણને ‘કેનદ્’રષી દૂર, ્વત ુ્તળના પરરઘ તરફ 
ઘસડી જાય છે. આપણા િાર્્તિા ંિાયા કરતા ં્વધ ુનડતરરૂપ અ્વરરોધ અહકંાર જ 
છે. આ એક ભ્રાપં્ત જેવુ ંછે.

પતજંભલ ઋપ્િ આને ‘ભ્રાપં્તદશ્તન’ એરલે કે ખરોરી અ્વધારણા કહ ેછે, દુનય્વષી 
્ચષીજ-્વસતઓુના સપંાદન સાિે િારરો કરોઈ પ્્વરરોધ નરષી, પણ બાહ સપંપ્તિ અને 
સમદૃ્દ્ધને આપણષી ઓળખ બના્વ્વષી, એ આપણષી આંતરરક દરરદ્તા જ બતા્ેવ છે. 
આ્વષી સપંપ્તિ િાત્ ભ્રાપં્ત અને ભબનસલાિતષીનષી ભા્વના જ સજે્ત છે. આપણુ ંજી્વન 
આપણષી આ ઓળખને કારણે ઉભષી રતષી ભ્રાપં્તિા ંજ ્વષીતે છે. આ હકીકતને 
આપણાિાનંા શે્ષઠ લરોકરો પણ સિજી શકતા નરષી.

ભ્રિ, અજ્ાન, અંધકાર અને સભાનતાના અભા્વનષી છાયા હઠેળ જી્વાતષી તજંદર્ષી 
નરક સિાન હરોય છે, જયારે સપષરતા, પ્નદગોિતા અને આનદં હઠેળ જી્વાતષી 
તજંદર્ષી સ્વર્્ત સિાન હરોય છે. ભક્તનષી અને તેના પરરણાિરોનષી આ જ સુદંરતા છે. 
જે રદ્વસે આપણે અંધકારિા ંજી્વાતા જી્વનરષી ખરેખર ત્ાસષી જઈએ છીએ, તે 
રદ્વસે સા્વ પ્નરાશ રઈને આપણે કહીએ છીએ, “હ્વે પછી હુ ંએવુ ંજી્વન જી્વષીશ 
કે જેિા ંિારી આંતરરક રીતે રિર્પ્ત રાય.” 

ભ્રિ, અજ્ાન, અંધકાર અને સભાનતાના અભા્વનષી 
છાયા હઠેળ જી્વાતષી તજંદર્ષી નરક સિાન હરોય છે, 

જયારે સપષરતા, પ્નદગોિતા અને આનદં હઠેળ 
જી્વાતષી તજંદર્ષી સ્વર્્ત સિાન હરોય છે. ભક્તનષી 

અને તેના પરરણાિરોનષી આ જ સુદંરતા છે. 
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આ સમદુ્નષી સપારી પરના િરોજાંનષી શિ્વાનષી શરૂઆત છે. હ્વે બધા રિકારનષી 
િારં્ણષીઓનષી પપૂ્તતિ િારેના રરોજના રિય્નરોના કારણે ઉભા રતા સઘંિગો જ એક 
રીતે તપસયા બનષી રહ ેછે. જરો તે તપસયા બનષી રહ,ે તરો તે પછી આપણે િાત્ 
ફરજ પ્નભા્વ્વા કરતા,ં તે જ ફરજ રિેિરષી, પ્રિયતિના રિેિ િારે પરૂી કરીએ છીએ 
અને આ જ રીત, પછી પ્નિ્તળ ભક્તિા ંપરરણિે છે. 

ભક્તનરો અર્ત એ પણ રાય કે આપણે સપંણૂ્ત સભાનતા સારે, જી્વનના દ્નદ્રોને 
સપંણૂ્તપણે જાણષીને સ્વષીકૃપ્ત સારે જી્વષીએ. ધયાન એ િાત્ િાનપ્સક રિવપૃ્તિ નરષી, 

ભક્તનરો અર્ત એ પણ રાય કે આપણે સપંણૂ્ત સભાનતા 
સારે, જી્વનના દ્નદ્રોને સપંણૂ્તપણે જાણષીને સ્વષીકૃપ્ત સારે 
જી્વષીએ. ધયાન એ િાત્ િાનપ્સક રિવપૃ્તિ નરષી, પણ એ 
િન અને શરીરરષી પણ આર્ળ છે. ઘણા ંફરરયાદ કરે 
છે કે અનેક જાતનષી ખલેલ પહોં્ચ્વારષી તેિનુ ંધયાન 
બરાબર રત ુ ંનરષી, પરંત,ુ ધયાન જરો ભક્તપ્ૂવ્તક 
કર્વાિા ંઆવયુ ંહરોય, તરો ‘અરિર્ર’ને ્વધારે ્ચરોક્કસ 
રીતે કળી શકાય છે કારણ કે િનિા ંકાલપપ્નક કે 
લાર્ણષીજનય પ્ૂવ્તગ્રહ હરોતા ંનરષી.

પણ એ િન અને શરીરરષી પણ આર્ળ છે. ઘણા ંફરરયાદ કરે છે કે અનેક જાતનષી 
ખલેલ પહોં્ચ્વારષી તેિનુ ંધયાન બરાબર રત ુ ંનરષી, પરંત,ુ ધયાન જરો ભક્તપ્ૂવ્તક 
કર્વાિા ંઆવયુ ંહરોય, તરો ‘અરિર્ર’ને ્વધારે ્ચરોક્કસ રીતે કળી શકાય છે કારણ કે 
િનિા ંકાલપપ્નક કે લાર્ણષીજનય પ્ૂવ્તગ્રહ હરોતા ંનરષી. અલર્ અલર્ રિકારના 
િાનપ્સક પ્્વક્ેપરો છે્વરે ખલેલિા ંપરરણાિે છે. િનનષી ્ચ્ંચળતા આપણષી પરોતાનષી 
કેળ્વણષીનુ ંપરરણાિ છે, જેને આપણે સસંકાર કહીએ છીએ. 

િરોરા ભાર્ના રકસસાઓિા ંિનને સસંકારરોિારંષી મુ્ ત કરીને ્વશિા ંલે્વાનષી રિરક્રયા 
ધષીિષી હરોય છે. ધષીિે ધષીિે સસંકારરોનષી જગયા આંતરરક પ્્વશાળતા લેતષી જાય છે, 
જેના પરરણાિે આપણે આપણષી આંતરરક પરરકસરપ્ત સારે સિુેળતા સાધ્વાિા ં
ઘણરો ્વખત લઈએ છીએ. િાત્ ્યારે જ આપણને જાણ રાય છે કે આપણે િાત્ 
દદ્ત  જ નહીં, પરંત ુઆનદં પણ પ્ચા્વષી શકતા ંનરષી. 
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આપણા અભયાસના સદંભ્તિા ંઅને આ અભયાસ આપનારના સદંભ્તિા ંસખુદ 
અર્વા દુઃખદ અ્વસરા પાિ્વષી, એ મળૂભતૂ રીતે જ જરીલતા-યુ્ ત છે. જરો 
આપણષી ઈચછાઓ પરૂી રાય છે, તરો આપણષી શ્દ્ધા ્વધે છે. પણ જરો લાબંા સિયરષી 
આપણષી ઈચછાપપૂ્તતિ બાકી જ રહતેષી હરોય, તરો આપણે સસંરા, પદ્ધપ્ત કે ગરુુ પર 
શકંા કર્વા િાડંીએ છીએ. હુ ંરરોજબરરોજ આવુ ંરત ુ ંજરોતરો હરોઉં છ.ં એક ઉદાહરણ 
આપુ,ં તરો એક અભયાસષીએ િને લખયુ ંહત ુ,ં “દાજી, િારી હાલત ઘણષી સારી છે. 
તિારા આશષી્વા્તદરષી હ્વે િારી દીકરીના લગન રઈ ર્યા ંછે અને હુ ંમુ્ ત રઈ 
ર્યરો છ.ં હ્વે િને કરોઈ ભ્ચંતા નરષી અને િેં તજંદર્ષીભર તિારી સે્વા કર્વાનુ ંનક્કી 
કયુું છે.” કેરલાકં સપતાહ પછી, તે જ ભાઈએ ફરરયાદ કરી અને િને પક્પાતષી 
હરો્વાનુ ંકહુ!ં િેં તેિના આ ગસુસાનુ ંકારણ પછૂ્ુ,ં તરો તેિણે કહુ,ં “િારી પ્નષી 
િાદંી હતષી અને તિે કરોઈ િદદ ન કરી. તે હ્ેવ મ ૃ્ ય ુપાિષી છે. િેં તિને 
હૃદયપ્ૂવ્તક રિાર્તના કરી હતષી પણ જુઓ શુ ંરયુ.ં િને હ્ેવ કરોઈ શ્દ્ધા રહી નરષી 
અને હુ ંધયાન કરી શકતરો નરષી. હુ ંિાનુ ં છ ંકે જરો બાબજુી અહીં હરોત, તરો તેિણે 
જરૂર િારી પ્નષીને સાજી કરી દીધષી હરોત.” 

રરોજેરરોજ ઊભા રતા ંઆ્વા ંરિસરં્રો જરોઈ, આપણે નારદ ભક્તસતૂ્-(૫૪) િા ં
રહલેા શાણપણને સા્ચષી રીતે સિજી શકીએ છીએ, 

गुण-रदहतं कामना-रदहतं प्रदतक्षण-वि्धमानं,
अदवच्छिन्ं सूक्मतरं अनुभव-रूपम् । 

(नारिभच्तसूत्ादण ५४)

ભક્ત, ભરૌપ્તક ગણુરોરષી અને ઇષનદ્યજનય સતંરોિરષી રરહત હરોય છે. તે સદા 
્વધતષી જતષી હરોય છે, તરા અપ્ત સકૂ્િ અને અનભુ્વર્મય હરોય છે. 
(નારદભક્તસતૂ્, ૫૪)

સા્ચષી ભક્તને, બભક્સ ્વધારે િળી કે ભબલકુલ ન િળી, એનષી કરોઈ અસર રતષી 
નરષી. દરેક પરરકસરપ્તઓિા ંતે ્વધતષી જ હરોય છે. તિારા પપ્ત/પ્નષી અર્વા 
બાળકરો સારે આનદં કરતા ંપણ તે તિને અરકા્વતષી નરષી. આ્વા ભ્તને િારે 

જયારે િનષુય ભક્તિય હરોય, ઈશ્વરિા ંસપંણૂ્ત શ્દ્ધા 
ધરા્વતરો હરોય, ્યારે તે ઈશ્વરિા ંપ્્વશ્વાસ રાખે છે. આ 

બદલા્વ, ઉદ્દાતિ બના્વનારરો અને ઉન્નપ્ત  કરા્વનારરો હરોય 
છે. ભ્તનષી શ્દ્ધાિા ંકદી ઓર આ્વતષી નરષી, તેનષી  વદૃ્દ્ધ 

સદા રતષી રહ ેછે. 
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જયારે આફત આ્વે છે, ્યારે તે તેને કૃપા સારે કૃતજ્તાપ્ૂવ્તક સ્વષીકારે છે. ભક્ત 
કદીય શરતષી ન હરોઈ શકે. તે િન અને હૃદયરષી ઉચ્ચતર છે, તે બદુ્દ્ધ અને 
લાર્ણષીરષી પણ પર છે. શદુ્ધ ્ચેતના રિાપત કર્વા, જી્વન સમદૃ્દ્ધ િારેનુ ંએકિાત્ 
રિભા્વષી પરરબળ ભક્ત છે. 

રિેિ, એ ભ્તનરો પ્્વશેિાપ્ધકાર છે. રિેિ એરલે આપવુ.ં કરુણા પણ આપ્વા પ્્વિે 
જ છે. તેનારષી પ્્વપરીત, િરોહ એરલે પડા્વષી લેવુ ંઅને બષીજાનરો લાભ લે્વરો. 
કરુણાસભર હૃદય જાણે છે કે કે્વષી રીતે રિપ્તક્ા કર્વષી, પણ િરોહયુ્ ત વયક્ત 
કશાયનષી રાહ જરોઈ શકતષી નરષી. આિ આપણે સહલેાઈરષી અનિુાન તાર્વષી 
શકીએ કે કભળયરુ્ હરોય કે પછી સતયરુ્ હરોય – એક શાશ્વત બાબત એ છે કે 
િરોહ્વશ રયેલરો િનષુય પરોતાનષી જાત પર પણ પ્્વશ્વાસ રાખષી શકતરો નરષી.  જે 
િનષુયિા ંરિેિ ધષીરે ધષીરે પ્્વકસતરો જતરો હરોય, તેને પણ પ્્વશ્વાસ રાખ્વા બાબતે 
સશંય હરોય છે – ક્યારેક તે પરોતાનષી જાત પર  પ્્વશ્વાસ રાખે છે, તરો ક્યારેક બષીજા 

પર પ્્વશ્વાસ રાખે છે (એનરો અર્ત એ પણ રાય કે તે ક્યારેક પરોતાનષી જાત પર 
પ્્વશ્વાસ નરષી રાખતરો અને ક્યારેક બષીજા પર પણ પ્્વશ્વાસ નરષી રાખતરો). જયારે 
િનષુય ભક્તિય હરોય, ઈશ્વરિા ંસપંણૂ્ત શ્દ્ધા ધરા્વતરો હરોય, ્યારે તે ઈશ્વરિા ં
પ્્વશ્વાસ રાખે છે. આ બદલા્વ, ઉદ્દાતિ બના્વનારરો અને ઉન્નપ્ત  કરા્વનારરો હરોય છે. 
ભ્તનષી શ્દ્ધાિા ંકદી ઓર આ્વતષી નરષી, તેનષી  વદૃ્દ્ધ સદા રતષી રહ ેછે. 

૧૯૮૧િા,ં બાબજુીએ અિદા્વાદ ખાતે એક્વાર એક સરળ સદેંશ આપયરો હતરો. 
્યારે તેઓ શ્ષી ખશુાલભાઈ પરેલ સારે દભક્ણ આરરિકા જ્વાના હતા અને અિારી 
સારે િાત્ બે રાત રરોકાયા હતા. તે સરળ સદેંશ હજીય િારા િનિા ંગ ૂજંે છે: 

આપણષી બધષી સાધના આપણા હૃદયને પજૂનષીય બન્વા 
િારે, પ્નષઠા્વાન બન્વા િારે અને સિપ્પતિત બન્વા 
િારે તૈયાર કરે છે. ભારપ્્વહીન હૃદયનષી આ તૈયારીઓ 
‘પરિત્્્વ’ને આકિષે છે. છે્વરે, પરાકાષઠા રદવય કરુણા 
અને કૃપા રકી જ આ્વે છે, નહીં કે આપણે તૈયાર 
હરોઈએ, એ કારણે.
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राहें तलब में ऐसे बेख़बर हो गए,
मंदिल पे आके मंदिल को ढूंढते हैं।

તઓે તેિનષી શરોધિા ંએરલા પરરો્વાઈ ર્યા હતા કે તેઓ િતંજલ પર 
પહોં્ચષી ર્યા હરો્વા છતાયં િતંજલને શરોધતા હતા.

આ શબદરો સાભંળીને હુ ંઅપ્તશય હરખાઈ ર્યરો હતરો. તેનારષી ્ચરોક્કસ રતુ ંહત ુ ંકે 
અિે મકુાિે પહોં્ચષી ર્યા છીએ! ભ્ત િારે, ખરેખર તરો િાર્્ત જ મકુાિ બનષી જાય 
છે અને આ તેિનષી કૃપા અને કરુણાનુ ંજ પરરણાિ છે.  નહીં તરો આપણે  આપણા 
તરફરષી તરો કંઈ જ કયુું હરોત ુ ંનરષી. ગરુુ અને ઈશ્વર પ્્વિે શુ?ં જરો ઈશ્વર િારં્ણષી 
કરતરો હરોય, તરો તે પણ ભભખારી કહ્ેવાય. ઈશ્વરને આપણા ંસતરે ન  લા્વષી  શકાય. 
જરો કરોઈ ગરુુ ભભન્નતારષી ઉપર ઉઠ્ા હરોય, તેિણે જી્વતં મતૃનષી અ્વસરા રિાપત 
કરી લષીધષી હરોય અને તેઓ ‘પરિત્્્વ’િા ંલય પણ પામયા હરોય, તરો શુ ંતેઓ 
કદીય તેિના પ્શષયરોને તેિનષી પજૂા કર્વાનષી િજૂંરી આપે ખરા ? તેિને કંઈ 
જરોઈત ુ ંનરષી હરોત ુ,ં ન તરો  સ્વ-િહતિાનષી પપૂ્તતિ, ન તરો કીપ્તતિ કે  ન તરો રિપ્સદ્દ્ધ, કંઈ જ 
નહીં.  આપણે પણ જરો આ્વા સા્ચા ગરુુના લક્ણરો નજર સિક્ રાખષીએ, તરો 
ફસાઈ ન જ્વાય. જેિને આપણે લક્િા ંલે્વા યરોગય ર્ણષીએ, જેિને આપણે પજૂય 
ર્ણષીએ, જેિને  આપણા ંરિેિનુ ંપાત્ ર્ણષીએ, તેિનષી સારે આપણે પ્શષય તરીકે, 
એક સરૂિા ંરહતેા ંશષીખવુ ંજરોઈએ.   

આપણે આપણા ંસ્વ-રિય્નરોરષી જે કંઈ પણ રિાપત કરીએ, તે હિંેશા ંઈશ્વરનષી 
બભક્સનષી સરખાિણષીિા ંઝાખં ુ ંલાર્શે. આપણષી તપશ્ચયા્ત હરોય અને આપણષી 
્વિગોનષી પ્નષઠાપ્ૂવ્તકનષી  સાધના હરોય, છતા ંપણ આપણે એ્વષી િારં્ણષી ન જ કરી 
શકીએ કે ‘પરિત્્્વ’એ પણૂ્તપણે આપણા ંહૃદયિા ંઊતરવુ ંજ જરોઈએ. આપણષી 
બધષી સાધના આપણા હૃદયને પજૂનષીય બન્વા િારે, પ્નષઠા્વાન બન્વા િારે અને 
સિપ્પતિત બન્વા િારે તૈયાર કરે છે. ભારપ્્વહીન હૃદયનષી આ તૈયારીઓ 
‘પરિત્્્વ’ને આકિષે છે. છે્વરે, પરાકાષઠા રદવય કરુણા અને કૃપા રકી જ આ્ેવ 
છે, નહીં કે આપણે તૈયાર હરોઈએ, એ કારણે. અહીં આપણને ભર્્વદ ર્ષીતાના 
(અધયાય બષીજરો, શલરોક ૪૭) આ રિખયાત શલરોકિા ંરહલેા જ્ાનનષી સિજ િળે છે:   

कम्धणयेवादिकारसते मा फलेषु किाचन ।
मा कम्धफलहेतुभु्धमा्ध ते संगोऽस्तवकम्धदण ॥

તિને તિારંુ કિ્ત કર્વાનરો અપ્ધકાર છે, પણ તિને કિ્તના ફળનષી આશા 
રાખ્વાનરો કરોઈ અપ્ધકાર નરષી.
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પજૂય શ્ષી ્ચારીજી િહારાજનષી 
૯૪ િષી જનિજયતંષી પ્નપ્િતિે

૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૧

advancing in love

એવુ ંન િાનતા કે તિને તિારા કાયગોના પરરણાિરો, તિારા રકી જ િળયા છે અને 
તિે તિારી ફરજરો બજા્વ્વાિા ંઉદાસષીન રહ્ેવાનુ ં્વલણ પણ ન રાખતા.

હૃદયપ્ૂવ્તકનષી રિાર્તના સારે,

કિલેશ

૪ જુલાઈ ૨૦૨૧
કાનહા શાકનત્વનિ


