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પ્રિય પ્િત્રો, 

1940ના દાયકાિા ંબાબજુી િહારાજે પસુ્તકરોની એક શ્રેણી લખી હ્તી, જેિા ં્તરેિણરે 
િાનવીની ‘કેન્દ્ર’ ્તરફની આં્તરરક યાત્ાનુ ંવણ્ણન કરુું છરે. આ ‘કેન્દ્ર’, એટલરે સષૃ્ટ 
અસસ્તતવિા ંઆવી, ્તરે પહલેાથંી અસસ્તતવ ધરાવ્તી પણૂ્ણ સસથપ્્ત અનરે સઘળી 
બાબ્તરોનરો સર્જનાતિક સ્તરો્ત. ્તરેિણરે આ યાત્ા દરપ્િયાન રસ્તાિા ંઆવ્તા 
અવરરોધરોનુ ંવણ્ણન પણ કરુું છરે અનરે ્તરે અવરરોધરોના ઉકેલરો પણ આપયા છરે. ્તરેનાથી 
પણ વધ ુઆશ્ચય્ણજનક બાબ્ત એ છરે કે ્તરેિણરે આપણનરે એ પણ જણાવરુ ંછરે કે ્તરે 
યાત્ા કેટલી સરળ છરે. આ યાત્ાનરે સિજવાિા ંિદદ િળી રહ ે્તરે િાટે ્તરેિણરે 
પરો્તાની જા્તનરે  િાર્ણદર્ણક ્તરીકે રજૂ કરીનરે ્તથા સરળ આકૃપ્્તઓનરો ઉપયરોર 
કરીનરે આપણનરે પ્વપલુ રિિાણિા ંઉકેલરો પણ આપયા છરે. સિગ્ર પ્વશ્વનરે અતય્ંત 
રહન અનરે ગઢુ જ્ાન આિ અચાનક જ િળી આવરુ ંછરે. બાબજુીએ કરોઈપણ 
ભરેદભાવ વરર, કરોઈપણ સસંકૃપ્્ત કે કરોઈપણ સિાજિાથંી આવ્તા, ્તિાિ વયના 
દરેકનરે આવકાયા્ણ હ્તા.ં ્તરેિનુ ંસવપનુ ંહત ુ ંકે આપણરે બધા રિરેિપવૂ્ણક ‘કેન્દ્ર’ ્તરફ 
આરળ વધીએ અનરે િનુ્ ય ્તરીકેની આપણી સવવોચચ ક્ષિ્તા રિાપ્ત કરીએ. 
્તરેિણરે ્તરેિના પરો્તાના વયસ્્તર્ત અનભુવરો દ્ારા આ અધયાતતિક યાત્ાનુ ં
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વજૈ્ાપ્નક રી્તરે વણ્ણન કરીનરે ્તથા સચરોટ, સપ્ટ અનરે સરળ આકૃપ્્તઓ અનરે 
સચૂનાઓ આપીનરે, આપણનરે િાર્ણદર્ણન આપરુ ંછરે.

્તરેિણરે આપરેલી આકૃપ્્તઓિાનંી એક આકૃપ્્ત 23 વત ુ્ણળરોની છરે, જે આપણી અંદરની 
‘કેન્દ્ર’ ્તરફની યાત્ા દરપ્િયાન આપણરે પસાર કરવાના પ્વપ્વધ ્તબક્ાઓ અથવા 
સ્તરરો દરા્ણવરે છરે. આપણરે બાહ્ય આવતૃ્તથી રરૂ કરીનરે આપણા સકૂ્િ રરીરની 
રરીરરચનાનરે દરા્ણવ્તા પ્વપ્વધ ચક્રોિાથંી પસાર થ્તા જઇએ છીએ. બાબજુીએ 
ત્ણ ક્ષરેત્રોનુ ંપણ વણ્ણન કરુું છરે, જેિા ંઆ ચક્રો આવરેલા છરે – હૃદય ક્ષરેત્, િનસ 
ક્ષરેત્ અનરે કેન્દ્રીય ક્ષરેત્. આ ્તિાિ, ‘કેન્દ્ર’ ્તરફ જવાના િાર્ણિા ંઆવ્તા 
્તબક્ાઓ છરે. જરો ્તિરે બાબજુીના આ વણ્ણનરોથી પરરચચ્ત ન હરો, ્તરો ્તિનરે આ 

મસુ્્ત ્તરફ રિયાણ

િાયાની અવસથાઓ
(પાચં વત ુ્ણળરો)

અહકંારની અવસથાઓ 
(અચરયાર વત ુ્ણળરો)

કેન્દ્રીય ક્ષરેત્
(ભવય્તાના સા્ત વત ુ્ણળરો)

કેન્દ્ર
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 જે રી્તરે રિકારના એક રકરણનરે એકદિ પારદર્ણક દેખા્તરો એવરો એક કાચ પણ 
અમકુ અંરરે ્તરો વાળી જ દે છરે અનરે ્તરે રકરણ પ્વકૃ્ત થયરેલુ ંદેખાય છરે, ્તરે જ રી્તરે 
એક અપ્્ત સકૂ્િ અવરરોધક આવરણ દ્ારા પણ રિરેિનરો પથ પ્વચચલ્ત થઇ જાય છરે. 
જરો આવુ ંકરોઈ અવરરોધક આવરણ ન હરો્ત, ્તરો આપણરે બધા ‘કેન્દ્ર’િાથંી વહ્ેતા 
શદુ્ધ રિરેિનરો સીધરો અનભુવ કરી રક્ત અનરે આપણનરે આ આં્તરરક યાત્ાની જરૂર 
પણ ન પડી હરો્ત. પરંત ુિાનવ અસસ્તતવની ખાપ્સય્ત એ છરે કે આપણી દ્રષ્ટ 
સિક્ષ પણ આવા ંઅવરરોધક આવરણરો છરે, પરંત ુઆપણરે આ 23 વત ુ્ણળરો િારફ્તરે 
ઉત્તરરોત્તર ‘કેન્દ્ર’ ્તરફ આરળ વધ્તા રહવે ુ ંજરોઈએ અનરે ્તરે દ્ારા આપણી ક્ષિ્તાનરે 
્તથા રસ્્તનરે વધાર્તા રહવે ુ ંજરોઈએ. પરંત ુિાનવ અસસ્તતવની ખાપ્સય્ત એ છરે કે 
આવા ંઅવરરોધક આવરણરો હરોવા છ્તા ંઆ 23 વત ુ્ણળરો િારફ્તરે આપણરે એક એક 
પરલુ ંઆરળ વધ્તા ંઆરળ યાત્ા કરવી જરોઈએ અનરે ્તરે દ્ારા આપણી ક્ષિ્તાનરે 
્તથા રસ્્તનરે વધાર્તા રહવે ુ ંજરોઈએ.

 જે રી્તરે રિકારના એક રકરણનરે એકદિ પારદર્ણક 
દેખા્તરો એવરો એક કાચ પણ અમકુ અંરરે ્તરો વાળી જ 

દે છરે અનરે ્તરે રકરણ પ્વકૃ્ત થયરેલુ ંદેખાય છરે, ્તરે જ 
રી્તરે એક અપ્્ત સકૂ્િ અવરરોધક આવરણ દ્ારા પણ 
રિરેિનરો પથ પ્વચચલ્ત થઇ જાય છરે. જરો આવુ ંકરોઈ 

અવરરોધક આવરણ ન હરો્ત, ્તરો આપણરે બધા 
‘કેન્દ્ર’િાથંી વહ્ેતા શદુ્ધ રિરેિનરો સીધરો અનભુવ કરી 

રક્ત

પ્વષય પરના ં્તરેિના પસુ્તકરો – ‘સતયનરો ઉદય’, ‘રાજયરોરની અસરકારક્તા’ અનરે 
‘ ‘અન્ંત’ની ્તરફ’ વાચંવા રિરરે. જરોકે વધારે સારી બાબ્ત ્તરો એ જ હરોઈ રકે કે 
્તિરે પરો્તરે જ આ યાત્ાનરો અનભુવ કરરો. અલબત્ત, જે રી્તરે પ્વશ્વના નકરા પરની 
અક્ષારં અનરે રેખારંની રેખાઓ કંઈ વાસ્તપ્વક નથી હરો્તી, ્તરે જ રી્તરે આ 23 
વત ુ્ણળરો પણ વાસ્તપ્વક વત ુ્ણળરો નથી. ્તરે િાત્ સદંભ્ણ િાટેના ચબંદુઓ જ છરે. 

આ આં્તરરક સફર પર આપણનરે કેવી રી્તરે આરળ લઇ જવાિા ંઆવરે છરે? રિરેિના 
રિકાર-પથ પર આપણુ ંપરરવહન થાય છરે. જરોકે િાર્ણિા ંઅવરરોધરો પણ છરે. હવરે, 
આ અવરરોધરો ક્ા છરે? ્તથા ્તરે બધાનરે કેવી રી્તરે ઓળંરી રકાય?



Page 4 of 14

 પરરઘ અનરે ‘કેન્દ્ર’ વચચરે ઘણા બધા આવરણરો િરોજૂદ છરે. પરરઘ પર આપણરો રિરેિ 
આપણી ઈચછાઓની ખેંચ-્તાણનરે સ્ંતરોષ્તરો રહ્ેતરો હરોવાથી ્તરે બાહ્ય-લક્ષી હરોવાની 
રક્્તા વધારે હરોય છરે. દાખલા ્તરીકે, બાળકનરો રિરેિ િા્તાપ્પ્તા ્તરફ અનરે 
રિકડા ં્તરફ ખેંચા્તરો રહ્ેતરો હરોય છરે, રકરરોર વયરે ્તરેનરો રિરેિ રિણય ્તરફ અનરે 
પ્િત્્તા ્તરફ ખેંચા્તરો રહ્ેતરો હરોય છરે અનરે પખુ્ત વયરે કૌટંુચબક જીવન, કારરકદદી, 
રિ્તરિ્ત, રરોખ, સપંપ્ત્ત ્તથા િરોબાઈલ-કરોમપરટુર જેવા સાધનરો દ્ારા ખેંચા્તરો 
રહ્ેતરો હરોય છરે. ક્ારેક લરોભ, ઈ્યા્ણ, અદેખાઈ, હરીફાઈ અનરે નારાજરી ્તરેની પર 
હાવી થઇ જાય છરે. એ પછી આ સજંરોરરોિા ંરિરેિ િાચલકીપણાની ભાવના વાળરો 
અનરે સવકેન્દ્રી બની જાય છરે. જયારે આવુ ંથાય છરે, તયારે જે રી્તરે રિકારનુ ંએક 
રકરણ આકાર-રરંાિા ંઆવરેલા ‘બલરેક-હરોલ’િા ંફસાઈ રહ ેછરે, ્તરે જ રી્તરે આપણરો 
રિરેિ પણ આ આવરણરોિા ંજ અટવાયરેલરો રહ ેછરે. ધીિરે ધીિરે આપણા અભયાસ 
દ્ારા, આપણરે આ લારણીઓ પર કાબ ુરાખ્તા ંરીખી લઇએ છીએ અનરે વધ ુસારી 
સિજ અનરે સાચી પ્વચારસરણી સાથરે ઉચચ લક્ય પર ધયાન કેષન્દ્ર્ત કરી રકીએ 
છીએ. આપણા પરરવારનરે ્તથા આપણા કાયવોનરે રિરેિ કરવાનુ ંચાલ ુરાખવાની 
સાથરે સાથરે આપણરે ઉચચ્તર સભાન્તા પણ કેળવ્તા જઈએ છીએ. લારણીઓ 

હૃદય-ક્ષરેત્ના પાચં વત ુ્ણળરો િારફ્તરે થ્તી આપણી આ યાત્ા 
આપણરે હૃદયથી રરૂ કરીએ છીએ. દરેક સ્તરનરો બદલાવ એક 
ભાવનાતિક આવરણ સાથરે સકંળાયરેલરો હરોય છરે, જેની રરૂઆ્ત 
આપણી ઈચછાઓથી થાય છરે. જે રિરપ્્તરીલ પરરવ્ત્ણનિાથંી 
આપણરે પસાર થઈએ છીએ, ્તરે પરરવ્ત્ણન ખરેખર ્તરો આ 
અવરરોધક આવરણરોનરે છરોડી દેવા બાબ્તરે હરોય છરે. 

પરની પ્નપણુ્તા આપણનરે રિથિ પડાવ પર લઈ જાય છરે. ્તરે પછી, આ િાર્ણ 
પરની આપણી યાત્ા  દરપ્િયાન પણ આપણરે આપણી જા્તનરો જ સાિનરો કર્તા 
રહવે ુ ંપડરરે. 

હૃદય-ક્ષરેત્ના પાચં વત ુ્ણળરો િારફ્તરે થ્તી આપણી આ યાત્ા આપણરે હૃદયથી રરૂ 
કરીએ છીએ. દરેક સ્તરનરો બદલાવ એક ભાવનાતિક આવરણ સાથરે સકંળાયરેલરો 
હરોય છરે, જેની રરૂઆ્ત આપણી ઈચછાઓથી થાય છરે. જે રિરપ્્તરીલ 
પરરવ્ત્ણનિાથંી આપણરે પસાર થઈએ છીએ, ્તરે પરરવ્ત્ણન ખરેખર ્તરો આ 
અવરરોધક આવરણરોનરે છરોડી દેવા બાબ્તરે હરોય છરે. 



Page 5 of 14

આ અવરરોધક આવરણરો ્તરીકે આપણરે જેનરે સ્ત્ત અનભુવ્તા રહીએ છીએ, ્તરે 
વાસ્તવિા ંએવી જ બધી બાબ્તરો હરોય છરે કે જેનાથી આપણરે સારી રી્તરે પરરચચ્ત 
હરોઈએ છીએ. દાખલા ્તરીકે જીવનસાથી સાથરેના સબંધંિા ંઆપણરે ઘણીવાર 
એકબીજાનરે બધંનિા ંબાધંી દે્તા હરોઈએ છીએ. સેંકડરો રરુલરોિાથંી, ભાગયરે જ ત્ણ 
કે ચાર રરુલનરે જ યથાથ્ણ રિરેિનરો આરીવા્ણદ રિાપ્ત હરોય છરે. િરોટાભારનાિા ં
િાચલકીની ભાવના હરોય છરે. જેિ આપણી ધાપ્િમિક િાન્ય્તાઓ આપણા િાટે એક 
અવરરોધક આવરણ બનરે છરે અનરે આપણરે ખરેખરંુ સતય જરોઈ રક્તા નથી, ્તરે જ 
રી્તરે આપણી િાન્ય્તાઓ પણ આપણા િાટે આવા જ આવરણરો બનરે છરે. આ જ 
કારણરે ધિ્ણ, રાજકારણ અથવા પ્સદ્ધા્ંતરો બાબ્તરે જેઓ આપણાથી જુદંુ િાન્તા હરોય, 
્તરેિનરે િાટે આપણાિા ંપવૂ્ણગ્રહ ઉભરો થાય છરે. 

આ ઉપરા્ંત આપણા પણ અમકુ પ્સદ્ધા્ંતરો હરોય છરે, જે આપણનરે સાિાન્ય રી્તરે ખબૂ 
જ રિ્તા હરોય છરે, દાખલા ્તરીકે, રિિાચણક્તાની અનરે ન્યાયની જરૂરરયા્ત. જરોકે 
આિાનંા ઘણા ંપ્સદ્ધા્ંતરો ઘણા ઉિદા હરોવા છ્તા,ં ્તરે પ્સદ્ધા્ંતરો બાબ્તની આપણી 
કટ્ટર્તાનરે કારણરે આપણરે જે કંઈ સાચુ ંિાન્તા હરોઈએ, ્તરેના િાટે હિંરેરા ંલડ્તા જ  
રહીએ છીએ અનરે અન્યનરે િાફ કરી રક્તા નથી કે જત ુ ંકરી રક્તા નથી. 

આ બધુ ંજ આપણા િાટે એક પ્વકૃ્ત દ્રષ્ટકરોણ ઊભરો કરે છરે અનરે છરેવટે આપણરે 
લરોકરો રિતયરે નફર્ત કેળવવા ્તરફ દરોરાઈ જઈએ છીએ અનરે રિરેિનરો પથ ‘કેન્દ્ર’ 
્તરફના ્તરેના િાર્ણથી દૂર ફંટાઈ જાય છરે.

આ બાબ્તરે ‘સટાર વરોસ્ણ’ના એનારકન સકાયવરોકરનુ ંઉદાહરણ જાણીત ુ ંછરે. એનારકન 
પાસરે ખાસ જેડાઈ બનવાની ક્ષિ્તા હ્તી, એવરો જેડાઈ કે જે ફરોસ્ણિા ંસતંલુન 
પનુ:સથાપ્પ્ત કરી રકે અનરે વળી ્તરે એક સહૃદય દયાળુ રવુક પણ હ્તરો, પરંત ુ
પછીથી ્તરે ્તરેની વહાલી િા્તા અનરે ્તરેના પ્રિય પરેડિરેના મતૃરનુા દુઃખના આક્રોરિા ં
જ રરકાવ રહ્યરો, જે આખરે ્તરેનરે ડાથ્ણ વરેડરિા ંપરરવપ્્તમિ્ત થવા ્તરફ દરોરી રયરો. 

અહકંાર એ િાનવ-અસસ્તતવની અંધારી બાજુ છરે. આપણા અસસ્તતવના ‘કેન્દ્ર’િાનંા 
‘રિકાર’ના સ્તરો્તથી આપણરે જેટલા વધારે દૂર હરોઈએ છીએ કે કાળરો પડછાયરો પણ 
્તરેટલરો વધારે લાબંરો દેખાય છરે. અહકંારથી કરોનરે સ્ંતરોષ િળયરો છરે? કે અહકંારથી 
રાની સતંષુ્ટ થાય છરે? જયારે અન્ય લરોકરોના સખ્ત પ્વરરોધનરો સાિનરો કરીનરે કરોઈ 
આપણી સાથરે સિં્ત થાય છરે, તયારે ્તરે વયસ્્ત આપણરો શ્રે્્ઠ પ્િત્ બની જાય છરે. 
રા િાટે? ્તરેનાથી એકદિ પ્વપરી્ત અન્ય ઉદાહરણિા ં- આપણી અતય્ંત નજીકની 
વયસ્્ત જયારે આપણી સાથરે ઊંડી અસહિ્તી દરા્ણવરે છરે, તયારે ઘણી વખ્ત આપણરે 
આપણુ ંસતંલુન ગિુાવી બરેસીએ છીએ.
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અહકંાર કર્તા ંઈચછાઓ બાબ્તરે કાય્ણ કરવુ ંઘણુ ંસરળ હરોય છરે, કારણ કે 
ઈચછાપપૂ્્તમિ દ્ારા એક વખ્ત સ્ંતરોષ િળી જાય એ પછી ્તરે ઈચછા ફરી ઊભી થ્તી 
નથી, જરોકે ્તરે ફરી પાછી આવી પણ રકે છરે, પરંત ુ્તરે િાટેનરો સિય-રાળરો ઘણરો 
લાબંરો હરોય છરે. આ ઉપરા્ંત, ભરોજનની ઇચછા અનરે અન્ય ઇષન્દ્રયરોની ઈચછાપપૂ્્તમિ 
ઘણાખરા અંરરે સવાભાપ્વક છરે. જયારે અહકંાર બાબ્તરે, ્તરે અટક્ા વરર ચાલ ુ
રહ્ેતી એક સા્તતયપણૂ્ણ રિરક્યા છરે. રસ્્ત અનરે હરોદ્રો િળ્તા કે ્તરેના અસસ્તતવનરે 
રિરોતસાહન આપરે એવી કરોઈપણ બાબ્ત િળ્તા ંઅહકંાર ખીલી ઉ્ેઠ છરે. આ લક્ષણ જ 
આપણનરે બાકીની રિાણી-સષૃ્ટથી અલર પાડે છરે. આ અહકંાર આપણા ભૌપ્્તક  
પ્વકાસ િાટે જ બન્યરો હરોવા છ્તા,ં ્તરે જ અહકંાર આપણી ચરે્તનાના પ્વસ્તરણની 
પ્વરુદ્ધ કાય્ણ કર્તરો હરોય, ્તરેવુ ંજણાય છરે. 

આવા પ્તનનરો ભય રિાણીઓ અનરે વકૃ્ષરોનરે નથી હરો્તરો, પરંત ુસાથરે સાથરે ્તરેિનરે 
ચરે્તનાની ઉન્નપ્્તનરો ફાયદરો પણ ઉપલબધ નથી હરો્તરો. વનસપપ્્ત જેવુ ંઅનરે રિાણી 
જેવુ ંઅહકંાર-રરહ્ત વ્ત્ણન કરવા છ્તા ંપણ એ વ્ત્ણન આપણનરે ઉન્નપ્્ત ્તરફ નથી 
લઇ જત ુ.ં આપણરે ઉતસાહી રહીનરે, અન્ંત િહાસારર સાથરે એક થઈનરે અનરે અદ્રશય 
‘રદવય્તા’ સાથરે આપણી ઓળખ રિસથાપ્પ્ત કરીનરે, આપણા અહકંારની સ્ત્ત 
િારંણીઓથી અનરે ્તરેના ભારથી આપણી જા્તનરે મુ્ ્ત કરી રકીએ છીએ. જયા ં
સધુી આપણરે આપણી ઓળખ બાહ્ય પ્વશ્વ સાથરે કર્તા રહીશુ,ં તયા ંસધુી આપણરે 
કરોઈ જ સિયિયા્ણદા વરર ્તરેિા ંજ ઉલઝાયરેલા રહીશુ.ં આ એના જેવુ ંછરે કે 
આપણરે પરો્તરે જ જાળંુ બનાવીએ અનરે પરો્તરે જ ્તરેિા ંફસાઈ જઈએ. 

આપણી ‘રિાકૃપ્્તક’ એટલરે કે પ્વષયજન્ય ઈચછાઓ પરૂી કરવા િાટે આપણનરે 
બાહ્ય-પ્વશ્વ   પરની પ્નભ્ણર્તાની જરૂર હિંરેરાથંી રહી છરે. આ પ્નભ્ણર્તા જ આપણનરે 
ઈચછાઓના ગલુાિ બનાવરે છરે. એક વાઘ જીવન ટકાવી રાખવાની સહજ વપૃ્ત્તનરે 
કારણરે ભેંસ અથવા હરણનરો પ્રકાર કરે છરે. એક પ્સંહનરે રિજરોતપપ્્ત િાટે છ િાદા 
રાખવાનુ ંરૌરવ િળરેલુ ંહરોય છરે. આ રિકૃપ્્ત છરે. વધારે સપ્ટપણરે કહીએ, ્તરો આ 
બાહ્ય રિકૃપ્્ત છરે. આપણરે રસગલુલા, ચબરયાની અથવા પીઝાની જરૂરીયા્તથી મુ્ ્ત 
થઇ રકીએ છીએ, પરંત ુખરોરાકની જરૂરરયા્તથી ક્ારેય નહીં. હવરે, વયસ્્તના 
અહકંારની પપૂ્્તમિ બાબ્તરે શુ?ં શુ ંઅહકંાર ઈશ્વરે આપયરો છરે? ્તરે આપણુ ંજ સર્જન છરે. 
્તરેનરો ઉદ્ભવ આં્તરરક, અદ્રશય પ્વશ્વિાથંી થાય છરે.

ભખૂ અનરે ્તરસ છીપાવવાની ્તથા કાિવાસના પરૂી કરવાની આપણી 
જરૂરરયા્તનરે ્તરો આપણરે સરળ્તાથી સિજી રકીએ છીએ - ્તરે આવશયક જ છરે અનરે 
રિકૃપ્્તની યરોજનાના એક ભાર રૂપરે પણ છરે. ્તરો શુ ંઅહકંાર પણ કુદર્તની જ ભરેટ 
છરે? જયારે પરેટ ભારે થઇ જાય અનરે દુ:ખવા લારરે, તયારે ્તરે અંદરથી આવ્તરો એક 



Page 7 of 14

સકેં્ત હરોય છરે કે હવરે વધ ુખરોરાક મશુકેલી ઊભી કરરરે. આિ, સાિાન્ય રી્તરે 
ચબનજરૂરી બાબ્તરો િાટે જ ચરે્તવણી અપા્તી હરોય છરે. અહકંાર પણ ચબનજરૂરી છરે 
અનરે ચબનજરૂરી હરોય એવી રારીરરક, િાનપ્સક, ભાવનાતિક કે આધયાતતિક 
કરોઈપણ બાબ્તની પપૂ્્તમિ કરવી, એ વયસ્્તના સવાસ્થયની પ્વરુદ્ધ જ હરોય છરે.

િનરે િળ્તા િરેઈલ હિંરેરા જરૂરરયા્ત-આધારર્ત જ હરોય છરે, એવા િરેઈલનરો કા ં્તરો 
હુ ંજવાબ આપુ ંછ ંઅથવા ્તરેનરે ફાઇલ કરી દઉં છ.ં જયારે હુ ંજવાબ નથી આપ્તરો, 
તયારે ઘણી વાર િરેઇલ િરોકલનાર િનરે ફરી લખરે છરે કે, "દાજી, શુ ં્તિરે િારાથી 
નારાજ છરો?" "ના, ના, હુ ં્તિારાથી નારાજ નથી," એવુ ંહુ ંકહુ,ં એવી અપરેક્ષા 
્તરેઓ િારી પાસરે રાખ્તા ંહરોય છરે. આવા અથ્ણહીન વા્તા્ણલાપ બધાના સિયનરો 
બરાડ જ છરે. જે લરોકરો અહકંારના આવા આળ-પપંાળથી અનરે લાડથી ખરુ રહ્યા 
કરે છરે, ્તરેઓ ભાગયરે જ આં્તરરક ઊંડાણિા ંજઈ રકે છરે. અહકંારનરે હિંરેરા બાહ્ય 

આળ-પપંાળની જરૂર પડે છરે અનરે ્તરે પણ રક્ હરોય, તયા ંસધુી એવી વયસ્્ત 
પાસરેથી કે જે ્તરેિના જેવી હરોય કે ્તરેિના િાટે ખબૂ આદરનરે પાત્ હરોય.

અહીં સિાન રિકારની વયસ્્ત કેિ? ભાર્તીય સસંદિા ંસટૂ અનરે ટાઇ પહરેવાની 
કરોઈ જરૂર ખરી? ્તિારી ઈ્યા્ણ કરોણ કરત ુ ંહરોય છરે? સવાિી પ્વવરેકાનદં કે રાિકૃ્ણ 
પરિહસંની સન્મખુ હીરાનરો હાર અનરે સરોનાના દરોરાિાથંી બનાવરેલ બલાઉઝ 
પહરેીનરે જવાનરો કરોઈ અથ્ણ ખરરો? શુ ં્તરેઓ ઈ્યા્ણ અનભુવરરે ખરા? ્તરેનાથી 
પ્વપરી્ત, ્તરેઓ દ્ારા ્તિારી રિસરંા ન થવાથી ્તિારરો અહકંાર ચકનાચરૂ થઇ 
જરરે. અહકંાર એ સૌથી બહારની સીિા છરે, જે ્તિનરે ્તિારા ‘કેન્દ્ર’થી દૂર લઈ 
જાય છરે. ્તરે બાહ્ય્તિ સીિાથી, ્તિારા પરો્તાના હૃદયનરે સાભંળવુ ંઘણુ ંમશુકેલ 
બની રહ ેછરે. ્તરેનરે બદલરે, ્તિરે અન્ય લરોકરોની અનરે ્તરેિના િ્ંતવયરોની નજીક હરો છરો. 
આધયાતતિક વયસ્્ત િાટે આવી વપૃ્ત્ત પ્વષ સિાન હરોય છરે.

સનરેહ આરળ વધીનરે રિરેિિા ં
રૂપા્ંતરર્ત થાય છરે અનરે છરેવટે 

રરણારપ્્તની સસથપ્્તિા ંલય થઇ 
જાય છરે. હવરે સનરેહ પરરપ્વ થઇ, 

ભસ્્ત બની જાય છરે.
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ઘણીવાર અહકંારની સામરૂહક ઓળખ પણ હરોય છરે: ઉદાહરણ ્તરીકે, ્તિારરો દેર 
અન્ય દેરરોની તલુનાિા ંશ્રે્્ઠ છરે, એવુ ંિાનીનરે ્તિરે રા્ટ્ીય રૌરવ પ્વકસાવી રકરો 
છરો. વજૈ્ાપ્નકરો અનરે આધયાતતિક લરોકરો પણ િાત્ ્તરેિના પરો્તાના દ્રષ્ટકરોણનરે જ 
સાચરો િાનવાની સકુંચચ્ત િનરોવપૃ્ત્ત વાળા બની રકે છરે. “હુ ંજાણુ ંછ.ં” “હુ ંસાચરો છ,ં” 
એ કદાચ અતયારના સિયની સૌથી િરોટી િહાિારી છરે. ્તરે એક એવુ ંપ્વરરેષ 
અધ્ણપારદર્ણક આવરણ છરે કે જે રિરેિના રિકાર-પથનરે પ્વકૃ્ત કરી દે છરે.

આપણી આં્તરરક યાત્ાિા ંભસ્્ત, એ આપણી 
જીવાદરોરી છરે; ્તરે આપણનરે રિરેિના િાર્ણ સાથરે જરોડેલા ં
રાખરે છરે. ્તરે કહવે ુ ંવધ ુયરોગય રહરેરે કે ‘ભસ્્ત’ રિરેિના 
રિકાર-પથનરે રસ્્ત પરૂી પાડે છરે. 

આપણરે આપણી િાન્ય્તાઓ સાથરે, આપણા પ્સદ્ધા્ંતરો સાથરે અનરે આપણા પવૂ્ણગ્રહરો 
સાથરે જેટલા વધારે રિિાણિા ંજરોડા્તા હરોઈએ, આપણા લક્ય સધુી લઇ જ્તા 
રિરેિના િાર્ણનરે અટકાવ્તરો અવરરોધ પણ એટલરો જ િરોટરો હરોય છરે. આપણરો સામરૂહક 
અહમ ્પ્વરરેષ રૂપરે ખ્તરનાક છરે, કારણ કે ્તરે આપણનરે ટરોળારાહી ્તરફ દરોરી જાય 
છરે. આપણરે આ બાબ્તનરે ધાપ્િમિક કટ્ટર્તાિા ંજરોઈ રકીએ છીએ અનરે જયારે સિાજ 
રાજકારણના રંરરે રંરાઈ જાય છરે, તયારે આ પવૂ્ણગ્રહરો આપણનરે નફર્ત ્તરફ, રહંસા 
્તરફ અનરે ક્ારેક રદુ્ધ ્તરફ પણ દરોરી જાય છરે. આવા વા્તાવરણિા,ં આપણી 
આસપાસના લરોકરો પણ ઘણીવાર આપણનરે અન્ય દ્રષ્ટકરોણથી જરોવાિા ંિદદ 
કરવાનરે બદલરે આપણી પરો્તાની િાન્ય્તાઓનરે જ િજબ્ૂત કરે છરે અનરે આપણરે વધ ુ
સકુંચચ્ત પ્વચારરો ધરાવનાર બની જઈએ છીએ. પરંત ુ આતિીય સબંધં  જરો સાચા 
અથ્ણિા ંરિરેિિય હરોય, ્તરો ્તરે ્તરેની સકુંચચ્ત અસરથી પ્વપરી્ત આપણનરે સિાવરેર 
્તરફ લઈ જાય છરે.  ્તરે  પછી આપણી સભાન્તાનરો પ્વસ્તાર થાય છરે અનરે આ જ 
છરે, આપણી આધયાતતિક યાત્ા. આપણનરે આતિીય સબંધંની ખબર કેવી રી્તરે પડે 
છરે? આપણનરે આ આતિીય સબંધંની ખબર િા્તાના રભ્ણના એકદિ રરૂઆ્તના 
્તબક્રેથી જ પડવા િાડેં છરે. આપણરે િરોટા થઈએ એટલરે આપણરે એવા લરોકરોનરે પણ 
િળીએ છીએ કે જેિની સાથરે આપણરે આતિીય્તા અનભુવીએ છીએ. આપણનરે 
બાળકરો રિતયરે સનરેહની ્તરેિજ આપણા ંસિવયસકરો રિતયરે રિરેિની લારણી થાય છરે. 
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આપણરે સાચી ‘ભસ્્ત’ રિાપ્ત કરવા િાટે, રિરેિ 
કરવાની આપણી ક્ષિ્તાનરે પ્વસત્ૃત કર્તા 
રહવેાની જરૂર છરે અનરે ્તરે પ્વસ્તરણ સિગ્ર 
પ્વશ્વનરે ઘરેરી લરે, ્તરેવ ુ ંબનાવવાની જરૂર છરે. 

હૃદયની આ સાચી ઉદાર્તા આધયાતતિક 
અભયાસનુ ંપરરણાિ છરે.

આપણરે આપણા િાર્ણદર્ણક ગરુુજી ્તથા વડીલરો રિતયરે રિરેિ, પ્વશ્વાસ અનરે શ્દ્ધાની 
લારણી અનભુવીએ છીએ. આ બધી આતિીય સબંધંની જ આડ-પરેદાર છરે અનરે 
જેિ જેિ આપણરે આપણી આં્તરરક યાત્ાિા ંઆરળ વધીએ છીએ, ્તરેિ ્તરેિ ્તરેિા ં
વધ-ઘટ આવ્તી રહ ેછરે. આપણરે આ બધી બાબ્તરોનરો અનભુવ આપણી જા્તનરે 
એવુ ંપછૂીનરે કરી રકીએ છીએ કે, "કરોનરે રિરેિ કરવરો?" "કરોની સાથરે જરોડાવુ?ં" 
"કરોના પર પ્વશ્વાસ કરવરો?" વરરેરે. સનરેહ આરળ વધીનરે રિરેિિા ંરૂપા્ંતરર્ત થાય 
છરે અનરે છરેવટે રરણારપ્્તની સસથપ્્તિા ંલય થઇ જાય છરે. હવરે સનરેહ પરરપ્વ થઇ, 
ભસ્્ત બની જાય છરે. 

રિરેિના રિવાહની રપ્્ત, રિકારની રપ્્ત કર્તા ંપણ વધ ુહરોય છરે, ્તરેથી આપણરે જરો 
આ બધા અવરરોધક આવરણરોનરે દૂર કરી રકીએ, ્તરો આપણરે તવરર્ત ‘કેન્દ્ર’ સધુી 
પહોંચી રકીએ છીએ. જયારે આ રફલટસ્ણ દ્ારા બનાવવાિા ંઆવરેલા અવરરોધરો 
રિરેિના રિવાહનરે ‘કેન્દ્ર’થી દૂર લઇ જાય છરે, તયારે આપણરે ઘણા દુ:ખી થઈએ છીએ. 
પવૂ્ણગ્રહ, ઈ્યા્ણ, અદેખાઈ, લરોભ, ક્રોધ જેવા કેટલાક અવરરોધક આવરણરો ્તરો 
એટલા રિભાવરાળી હરોય છરે, કે ્તરે બધા ભરૂભ્ણિાનંા પરિાણ ુબકંરની જેિ કાય્ણ 
કરે છરે - ્તરે કંઈ પણ પસાર થવા દે્તા નથી. ્તરે રિરેિના રિવાહનરે ્તરેની જાદુઈ 
કાિરીરી કર્તા અટકાવરે છરે.

્તાજે્તરના સિયિા,ં િનરે વધારે નરે વધારે ખયાલ આવ્તરો જાય છરે કે રિાચીન 
ભાર્તીય પરંપરાઓ, ખાસ કરીનરે ભસ્્ત સતૂ્રો આ બાબ્તરે આપણનરે ઘણુ ંબધુ ં
રીખવરે છરે. આપણરે સાિાન્ય રી્તરે ભસ્્તનરો અથ્ણ "રિરેિ અનરે સિપ્ણણ" ્તરીકે કરીએ 
છીએ, પરંત ુભસ્્તિા ં્તરેના કર્તા ંપણ વધારે પાયાના મળૂ ્તતતવરો છરે. આ 

સાવ્ણપ્ત્ક રદવય ચરે્તના સાથરે હૃદય િારફ્તરે થ્તા આપણી વયસ્્તર્ત ચરે્તનાના 
જરોડાણની, એટલરે કે બધી જ બાબ્તરો સાથરેના જરોડાણની અનભુપૂ્્ત છરે. ભસ્્ત પ્વના, 
આપણરે જે કંઈ પ્વચારીએ છીએ અનરે કરીએ છીએ ્તરેિા ંઉતસાહ અનરે આનદંનુ ં
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િહતવનુ ં્તતતવ ખટેૂ છરે, આિ, ્તરેિા ંહતેનુરો અભાવ હરોય છરે. આપણી આં્તરરક 
યાત્ાિા ંભસ્્ત, એ આપણી જીવાદરોરી છરે; ્તરે આપણનરે રિરેિના િાર્ણ સાથરે જરોડેલા ં
રાખરે છરે. ્તરે કહવે ુ ંવધ ુયરોગય રહરેરે કે ‘ભસ્્ત’ રિરેિના રિકાર-પથનરે રસ્્ત પરૂી પાડે 
છરે. 

અહકંાર િાત્ વચ્ણસવ જિાવવાની અનરે અંર્ત પ્વજયની ભાષા જ જાણરે છરે, રિરેિની 
નહીં. નમ્ર્તા, ગિુનાિી અનરે ખલુલા રદલથી અનકુળૂ થવાની ભાષા અહકંારી િાટે 
પરાઈ હરોય છરે,  ્તરેની સિજ બહારની હરોય છરે. ‘કેન્દ્ર’ ્તરફની યાત્ા આપણનરે 
ક્િર: એક વત ુ્ણળથી બીજા વતુ્ણળ ્તરફ, એક પરરિાણથી બીજા પરરિાણ ્તરફ 
લઈ જાય છરે અનરે જરો આપણરે ્તરેનરે અનકુળૂ ન થઈ રહીએ, ્તરો આપણરે દરેક નવા 
વા્તાવરણનરે સવીકારવા િાટે સઘંષ્ણ કર્તા રહીએ છીએ. એટલા િાટે જ ઋપ્ષ-
મનુીઓ ચારરત્ય સધુારણાની એટલરે કે ‘અખલાક’ની જરૂરરયા્ત પ્વષરે જણાવરે છરે. 
્તરેઓ પરો્તાના ંઅનભુવ પરથી એ જાણી ચકૂ્ા હરોય છરે, કે આપણરે આપણા 
વ્ત્ણનનરે, પ્વપ્વધ આધયાતતિક રૂપરેખાઓ પૈકી બદલા્તા ંરહ્ેતા આં્તરરક 
વા્તાવરણનરે અનરુૂપ બનાવવાની જરૂર છરે અનરે રિરેિ ્તરે અનકુલૂન રક્ બનાવરે 
છરે. ઉદાહરણ ્તરીકે, જયારે આપણરે ‘હૃદય ક્ષરેત્’ના બીજા ચક્ પર પહોંચીએ છીએ 
કે જે રાપં્્ત, સસથર્તા અનરે દુન્યવી બાબ્તરોથી મસુ્્ત અપાવત ુ ંરાપં્્તનુ ંઈશ્વરીય 

સથળ છરે, તયારે ્તરે સજંરોરરોિા ંશુ ંકરોઈ પ્રિય વયસ્્ત પર ગસુસરે થવારરે ખરંુ? આ 
રિકારનુ ંઆક્રોરભરુું વ્ત્ણન બીજા ચક્ના આં્તરરક પરરિાણ સાથરે િરેળ ખાત ુ ંનથી.

‘‘અન્ંત’ની ્તરફ’ પસુ્તકિા,ં બાબજુી દરેક ચક્ પરથી ્તરે પછીના ચક્ ્તરફની 
યાત્ા દરપ્િયાનની હાલ્તન ુવણ્ણન કરે છરે. અહીં બાબજુી આપણનરે રિથિ ચક્ 
(‘હૃદયના ચક્’) પરની, ગરુુજી દ્ારા આપણાિા ંધયાન દરપ્િયાન જીવ્ંત કરવાિા ં
આવરેલી હાલ્તની સપંણૂ્ણ સભાન્તા કેળવવા િાટે અનરે પછી ્તરેનરે આતિસા્ત કરવા 
િાટે જણાવરે છરે, જેથી આપણરે ્તરે હાલ્તની સાથરે એક થઇ રકીએ. આ રિરક્યા દ્ારા 

સાિાન્ય રી્તરે, આ ક્પ્િક રિરપ્્ત આ રી્તરે થ્તી હરોય 
છરે: આતિીય સબધંથી સનરેહ,
સનરેહથી રિરેિ અનરે રિરેિથી શ્દ્ધા. 
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આપણરે ગરુુજી રિતયરે સવાભાપ્વક રી્તરે જ વધારે અનરે વધારે આતિીય સબંધં 
કેળવ્તા જઈએ છીએ. બીજા ચક્ પર, ્તરેઓ આપણનરે યાદ અપાવરે છરે કે આ 
આપણી ્તીવ્ર ભસ્્ત જ આપણનરે ્તરે પછીના પરરિાણ ્તરફ દરોરી જરરે. આપણરે 
કહી રકીએ કે બીજા ચક્િા ંઆપવાિા ંઆવરેલી પહોંચ, ભસ્્તની ્તીવ્ર્તાના 
રિિાણિા ંહરોય છરે. ભસ્્ત, એ આતિીય સબંધંનુ ંવધારે ઊંડાણ વાળંુ સ્તર છરે. ત્ીજા 
ચક્િા,ં આપણરે સાચા રિરેિની આરનરો અનભુવ કરીએ છીએ, જે બદલાિા ંદૈવી 
કૃપાનરે આકષષે છરે અનરે આપણી યાત્ાનરે આરળ ધપાવરે છરે. સનરેહનરો આ ઊંડરો 
અનભુવ એટલરો રિબળ હરોય છરે કે ્તરેનાથી ‘કેન્દ્ર’નરો રિપ્્તભાવ િળરે છરે. આિ, 
આપણુ ંરિરેિના રિકાર-પથ પર પરરવહન થ્તા, દરેક નવા પરરિાણનુ ંઅરાઉના 
પરરિાણ પર પ્નિા્ણણ થાય છરે.

આપણરે સબંધંરો દ્ારા રિરેિ પ્વરરે જાણી રકીએ છીએ. સબંધંરો જ આપણા િાટે રિરેિનુ ં
્તાલીિ-ક્ષરેત્ છરે. બાળકરો અનરે પરરવારના સભયરો ્તરફનરો આતિીય સબંધં સનરેહ રૂપરે 
વય્્ત થાય છરે, જયારે સિાન વયના લરોકરો વચચરે ્તરે ઘરેરરો થઇ રિરેિ બનરે છરે, જરોકે 
અહીં પણ અહકંાર વચચરે આવરે છરે. આ સજંરોરરોિા,ં જરો આપણરે સાિાન્ય રી્તરે આવી 
પડ્તા પ્વઘટનનરે ટાળવુ ંહરોય, ્તરો પરો્તાની જા્તનરો અભયાસ ખબૂ જ િહતવ-પણૂ્ણ 
છરે. જયારે આપણરે ‘રિરેિ’થી દૂર થઇ જઈએ છીએ, તયારે આવુ ંથાય છરે.

રિરેિ પ્વકસાવવા િાટે આતિીય સબંધં એક જરૂરી પરલુ ંહરોવા છ્તા,ં જરો આપણરે 
કરોઈ ચરોક્સ સ્તર સાથરે લરાવ અનભુવીએ, ્તરો ્તરે એક ફસાઈ જવાય, ્તરેવી જાળ 
પણ બની રકે છરે અનરે આપણરે અટકી પડીએ છીએ. ઉદાહરણ ્તરીકે, જયારે 
આપણરે ફ્્ત કુટંુબ પર જ ધયાન કેષન્દ્ર્ત કરીએ છીએ, તયારે આપણરે આપણા 
રિરેિનરે સમદુાય સધુી કે પછી િાનવ્તાના ્તરે પછીના ંસ્તર સધુી, કે પછી સિગ્ર 
સર્જનના ંસ્તર સધુી પ્વસત્ૃત કરી રક્તા નથી. જયારે રિરેિનરો રિવાહ સકુંચચ્ત હરોય 
છરે, તયારે આપણરે બધાનરે રિરેિ કરી રક્તા નથી. આપણરે સાચી ‘ભસ્્ત’ રિાપ્ત 
કરવા િાટે, રિરેિ કરવાની આપણી ક્ષિ્તાનરે પ્વસત્ૃત કર્તા રહવેાની જરૂર છરે અનરે 
્તરે પ્વસ્તરણ સિગ્ર પ્વશ્વનરે ઘરેરી લરે, ્તરેવ ુ ંબનાવવાની જરૂર છરે. હૃદયની આ સાચી 
ઉદાર્તા આધયાતતિક અભયાસનુ ંપરરણાિ છરે.

સાિાન્ય રી્તરે, આ ક્પ્િક રિરપ્્ત આ રી્તરે થ્તી હરોય છરે: આતિીય સબંધંથી સનરેહ, 
સનરેહથી રિરેિ અનરે રિરેિથી શ્દ્ધા. શ્દ્ધા એ એક ખબૂ જ ઉચચ રિાપપ્ત છરે, જેિા ંસાચી 
શ્દ્ધા રરણારપ્્તિા ંપરરણિરે છરે. આપણરે આ રિરપ્્તના ંબધા જ ક્પ્િક 
્તબક્ાઓિાથંી પસાર થઈએ છીએ. પરંત ુ્તરે પછી શુ ંથાય છરે? છરેવટે આપણરે 
ક્ા ંપહોંચીશુ?ં ભસ્્તનરો ઉદ્રેર િાત્ આપણનરે રિરેિના િાર્ણ પર સરળ્તાથી અનરે 
સહલેાઇથી યાત્ા કરવાિા ંિદદ કરવાનરો છરે, જેથી આપણરે ‘પરિ ્તતતવ’ ’ સાથરે 
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લય થઇ રકીએ. લયાવાસથાિા ંઆપણી ઇચછાઓના, લારણીઓના અનરે 
અહકંારના આવરણરો દૂર થઇ રયા હરોવાથી, યાત્ાનરો પથ એકદિ સરળ બની રહ ે
છરે. આ ્તબક્રે ્તિનરે એવુ ંલારરે રકે છરે કે હવરે ્તરો આપણરે ‘કેન્દ્ર’ પર પહોંચી રયા 
છીએ, પરંત ુહજુ વાર છરે. હવરે જ, આ લયાવસથા પર પહોંચયા પછી જ, સાચી 
યાત્ા ખરેખર રરૂ થાય છરે! સરળ રબદરોિા ંકહીએ ્તરો, એકવાર ્તિરે ્તિારી 
ઇચછાઓનરો તયાર કરી દરો, એટલરે ્તિનરે મસુ્્ત ્તરો ચરોક્સપણરે િળવાની જ છરે.  
એકવાર અહકંાર દૂર થઈ જાય, એટલરે લયાવસથા ્તર્ત આવી જ જવાની છરે.

હવરે આપણરે ‘કેન્દ્રીય ક્ષરેત્’િા ંરિવરેર કરીએ છીએ અનરે ્તરેિા ંપણ સા્ત વત ુ્ણળરો છરે, 
જેનરે ‘ભવય્તાના વત ુ્ણળરો’ ્તરીકે ઓળખવાિા ંઆવરે છરે. આપણરે ઉતકૃ્ટ રિકારની 
અપ્્તચરે્તનાનરો અનભુવ કર્તા ંકર્તા,ં આરળ વધવાનુ ંચાલ ુરાખીએ છીએ. આ 
ક્ષરેત્િા ંચરે્તના ્તરેનુ ંમળૂ સવરૂપ ધારણ કરે છરે. ઇચછા, લારણી અનરે અહકંારના ં
વત ુ્ણળરોની આરળ, હવરે આ ‘પરિ ્તતતવનુ’ં ધાિ છરે. અહીંથી આપણરે આપણી સકૂ્િ 
ઓળખના પ્વપ્વધ સ્તરરોિાથંી પસાર થઇ, અન-્અસસ્તતવ ્તરફ આરળ વધીએ 
છીએ. ‘કેન્દ્રીય ક્ષરેત્’ સવચાલનના ્તબક્ાથી રરૂ થાય છરે – એટલરે કે બધુ ંજ 
આપિરેળરે  થઈ રહુ ંછરે, ્તરેવી સકૂ્િ સભાન્તાથી રરૂ થાય છરે. હવરે કરોઈપણ 
રિવપૃ્ત્તિા ં"ક્તા્ણપણા"ની ભાવના નથી હરો્તી. સવચાલન અનાયાસ હરોય છરે અનરે 
‘કુદર્ત’ સાથરે સસુરં્ત હરોય છરે.

આ પછીના ્તબક્રે, સવચાલનનરો ભાવ પણ જ્તરો રહ ેછરે. આ બાબ્ત સિજવાની 
એકદિ સરળ રી્ત એ છરે કે ્તિારા જીવનના રરોજબરરોજના કાયવો દરપ્િયાન એવી 
કલપના કરરો કે જાણરે ્તિરે રાઢ પ્નદ્રાિા ંછરો. ’જ્ાનપ્વહીન્તા’ની આ અવસથાિા,ં 
રક્યાઓ કરોઈ છાપ છરોડ્તી નથી. િાનપ્સક સ્તરે આપણરે પ્વચારરોિા ંકે રક્યાઓિા ં
સાિરેલ નથી હરો્તા.

હજી વધ ુઆરળ, જેિ રિરેિનરો રિવાહ આપણનરે આનાથી પણ વધ ુ‘કેન્દ્ર’ની નજીક 
લઈ જાય છરે, ્તરેિ જ્ાનપ્વહીન્તાની અવસથા હજી વધારે શદુ્ધ થઇ, િાત્ પ્વશદુ્ધ 
ઓળખ બની રહ ેછરે. બધી િયા્ણદાઓ દૂર થઈ રઈ હરોવા છ્તા ંપણ આ હજુ અં્ત 
નથી. હજુ તયા ંસષુપુ્ત રપ્્ત છરે.

આપણરે ‘કેન્દ્ર’ ્તરફ ્તરવાનુ ંચાલ ુરાખીએ છીએ. બાબજુી ‘કેન્દ્ર’નરે રપ્્તહીન અનરે 
"પરો્તરે જ પરો્તાનાિા ંઅન્ંત" ્તરીકે વણ્ણવરે છરે કે જયા ંઅસલી અજાયબી અનરે 
સવવોચચ રિકારનુ ંઆશ્ચય્ણ જરોવા િળતુ ંહરોય. આ એ જ રપ્્તહીન ‘કેન્દ્ર’ છરે, જે 
સષુપુ્ત રપ્્ત જાળવી રાખરે છરે અનરે સિગ્ર ‘બ્રહાડં’ િાટે જવાબદાર છરે.



શ્ી કિલરેર પટેલના 
૬૬િા જન્િરદવસ પ્નપ્િત્તરે
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advancing in love

બાબજુી ‘કેન્દ્ર’િાથંી નીકળ્તા રિકારનુ ંપણ વણ્ણન કરે છરે, જે એક "વત ુ્ણળ" 
બનાવીનરે ‘કેન્દ્રીય ક્ષરેત્’ની બહારની સીિા સધુી જાય છરે. ્તરેિણરે "રિકાર" રબદનરો 
ઉપયરોર કયવો છરે, પરંત ુ્તરેઓ કહ ેછરે કે ખરેખર ્તરો ્તરેનુ ંવણ્ણન કરવા િાટે કરોઈ જ 
રબદ નથી. કદાચ આ રિકારના કારણરે જ ‘કેન્દ્રીય ક્ષરેત્’ના સા્ત વત ુ્ણળરોનરે 
‘ભવય્તાના વત ુ્ણળરો’ એવુ ંનાિ િળરુ ંછરે. ્તિનરે શુ ંલારરે છરે? આપણરે જે જાણીએ 
છીએ, ્તરે એ જ છરે કે ‘કેન્દ્રીય ક્ષરેત્’િા ંરિવરેરવા િાટે ઓળંરવા પડ્તા વત ુ્ણળનરે 
પસાર કરવાનરો એક િાત્ રસ્તરો રિરેિનરો રિકાર-પથ જ છરે અનરે ્તરેના િાટે જરૂર છરે, 
ગરુુ પરની સપંણૂ્ણ પ્નભ્ણર્તા.

 

હૃદયપવૂ્ણકની રિાથ્ણનાઓ સહી્ત,

કિલરેર
કાન્હા રાપં્્ત વનમ્




