
વ્હાલહા મિત્રો,

આપણે આપણી આધ્હાત્િક ્હાત્હાિહા ંઅનેક તબક્હાઓિહાથંી પસહાર થવુ ંજ પડે છે અને દરેક 
તબક્હાની પરહાકહાષ્હા આપણને ખબૂજ સુદંર રીતે તે પછીનહા પરરિહાણિહા ંપ્રવશેવહા િહાટે તૈ્હાર 
કરે છે. ્કીકતિહા,ં દરેક તબક્રો આપણને એક પહા્રો પ્રદહાન કરે છે કે જેની ઉપર આપણે 
આગહાિી પરરિહાણિહા ંમવસતહાર પહાિીએ છીએ, અથવહા બીજા શબદરોિહા ંક્ીએ તરો દરેક તબક્રો 
આગહાિી પરરિહાણનુ ંપરરણહાિ લહાવવહા િહાટેનુ ંકહારણ બને છે. તેવીજ રીતે, આ પરરણહાિ તે 
પછીનહા પરરણહાિ િહાટેનુ ંકહારણ બને છે, તે જ રીતે એ, તે પછીનહા પરરણહાિ િહાટેનુ ંકહારણ 
બને છે અને આિ ચહાલ્હા કરે છે.

કહારણ અને પરમણહાિનહા આ ઘટનહાક્રિનરો પ્રવહા્ ફક્ત એક જ દમશહાિહાં નથી વ્ેતરો કહારણકે 
દરેક અસર પણ પ્ેલહા તરો અસ્તમત્વ ધરહાવવહા િહાટેનું કહારણ ્રો્ છે. અ્ીં આપણે જરોઈશું 
કે આ આપણી આધ્્હાત્િમક ્હાત્રહાિહાં કેવી રીતે ભહાગ ભજવે છે.

જ્્ હાર ેઆપણે આપણી ્ હાતર્હાની શરઆૂત કરીએ 
છીએ, ત્્હારે સહાિહાન્્ત: આપણી પહાસે રરોજમંદહા 
દૈનમક જીવનનહા ઉતહાર ચઢહાવને કહારણે બેચેન 
િન અને લહાગણીઓ અને નમસ્બતરોથી ખેંચહા્ેલું 
્ૃદ્ ્રો્ છે. શંુ આવહા બેચેનીભર્્હા આંતરમક 
વહાતહાવરણિહાં પ્રસન્નચમત ર્ેવું શક્્ છે? એવું કરોઈક વખતે ્રોઈ શકે, પરંતુ જેવું આપણે 
નકહારહાતિ્ક લહાગણીઓનુ ંખંેચહાણ અનભુવીએ અથવહા બહા્્્  સજંરોગરોની પર્તમકર્મ્હાનહા કહારણે, 
તે પ્રસન્નચમત્તતહા પવનનહા ધુિહાડહાિહાં ફૂંકની જેિ નષ્ટ થઈ જહા્ છે. તે પ્રસન્નતહા 
અસ્થહા્ી ્રો્ છે. 

પ્રેિ 
આપણને 

પ્રેરરત કરે છે

Each stage is a cause  

bringing about an effect  

that is the next dimension.



આવી પરમસ્થમતમિહાં, કહારણ અને પરમણહાિ આપણને ગંૂચવણરો અને આંટીઘૂંટીની જહાળિહાં 
ફસહાવી દે છે. દહાખલહા તરીકે, આપણે જહાણીએ છીએ કે જ્્હારે આપણે ખૂબસૂરત ગુલહાબનહા 
ફૂલનહા પ્રેિિહાં પડી જઈએ, ત્્હારે શું થઈ શકે છે: પ્રથિ તરો આપણે તેની નરોંધ લઈએ 
છીએ અને તનેી સુદંરતહાનહા વખહાણ કરીએ છીએ, ત્્હાર પછી જ્્હાર ેઆપણે તેની પહાસેથી ફરી 
વહાર પસહાર થઈએ  છીએ, ત્્હારે તેની નજીક જઈએ છીએ અને તેની સુગંધને િહાણીએ છીએ 
અને છેવટે આપણે એટલહા બધહા િરો્મત થઈ જઈએ છીએ કે તેને િેળવવહા િહાંગીએ છીએ. 

એક સંતની એક સરસ વહાર્તહા છે કે જેિહાં, સંત જંગલિહાં શહાંતમપૂર્ણ રીતે ધ્્હાન કરતહા ્તહા. 
તેિને કરોઈ પણ પ્રકહારની સિસ્્હા ન ્તી અને તેઓ આજુબહાજુનહા ગ્રહાિવહાસીઓ િહાટે 

આદરણી્ ્તહા. તેિની પહાસે ફક્ત એક લંગરોટ ્તી કે જેની તેિને ચમંતહા ર્ેતી ્તી, તેને 
રહાત્રે ધરોઈને ઝહાડની ડહાળી પર સૂકવવહા તેઓ ટીંગહાડી દેતહા ્તહા. એક દમવસે ઝહાડની ડહાળી 
પર ટીંગહાડેલી લંગરોટને કેટલહાંક નહાનહા ઉંદરડહાઓ કરોતરી ખહાવહા લહાગ્્હા અને આિ ધીિે ધીિે 
લંગરોટ નહાની થઈ ગઈ. તેથી ગહાિવહાસીઓએ સંતને એક બમલહાડી આપી કે જે ઉંદરડહાઓને 
ભગહાડી શકે. પરંતુ બમલહાડી પહાળવહા િહાટે તેને દૂધ આપવંુ પડે, તેથી કરોઇકે દરરરોજ સહાંજે 
દૂધ લહાવવહાનું અને બમલહાડીને પીવડહાવવહાનું શરૂ કર્્ું. એક દમવસે ગહાિવહાસીઓએ ક્્્ું કે, 
“આપણે શહા િહાટે દરરરોજ સહાંજે અ્ીં આવીએ અને જહાનનહા જરોખિે પહાછહા ગહાિિહાં જઈએ? 
તેિને એક ગહા્ જ આપી દઈએ.”

લંગરોટી કરોતરી ખહાતહા ઉંદરરોને પકડવહા જે  બમલહાડી ્તી, તેને દૂધ પહાવહા અને ગહા્ને દરો્વહા 
િહાટ ેતે લરોકરોએ એક કન્્ હા િરોકલી. છવેટ ેસતં ત ેકન્્ હા સહાથ ેપર્િેિહંા પડ્્ હા અન ેતિેણે તનેી 
સહાથે પરોતહાનરો ઘરસંસહાર િહાંડ્રો. આ ્હારિહાળહાનરો પ્રવહા્ સર્જવહા િહાટે ફક્ત એક નહાનકડી  
ઘટનહાજ જરૂરી ્તી. કહારણ અને તેની અસર સિજવહા િહાટેની આ ઉત્તિ વહાર્તહા છે!

એ જરૂરી નથી કે કરોઈ વમશેષ ઈચ્છહા પરમપૂર્ણ થહા્ કે ન્ીં, તે પ્રહાપ્્ ્ રો્ કે ન્ીં કહારણકે 
જ્્હાં સુધી તે તિહારહા િનિહાં બીજરૂપે ્શે, ત્્હાં સુધી તે ઉગવહા િહાટે ્રોગ્્ અવસરની 
પ્રતીક્ષહા કરશે. તે અનેક જન્િરો સુધી પણ દટહા્ેલી ર્ી શકે છે.

Cause and effect lead us into a web of entanglement and complexity.
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શહાંતમ અને સુખ િેળવવહાનહા જે કહારણરો અને ખ્હાલરો ્રો્ છે, તે આપણહા પરોતહાનહા ્રો્ છે: 
સહારરો દરજ્જરો, કુટુંબ અને િમત્રરો સહાથેનહા સંબંધરોની પરમપૂર્ણતહા, એક િ્હાન કહારકમર્દી, એક 
સુંદર ઘર, સુખી બહાળકરો – એ લહાંબી ્હાદી છે. પરંતુ આવી શહાંતમ એ એક શરતી શહાંતમ છે 
અને બહા્્્ બહાબતરો સહારી રીતે થહા્ તેને આધહારમત છે. શરતરોનું િહાળખું આપણને ચકડરોળે 
ચઢહાવે છે. તે આપણને ઉચ્ચ સ્તરે નથી લઈ જતું, પરંતુ તે આપણને શરતરોની જહાળિહાં 
વધહાર ેફસહાવે છ.ે આવી રીત ેઆપણે તખ્તરો ગરો્વીન ેઆપણહા ભવમષ્્ નહા કરિ્રો િહાટ ેસસંક્હારરો 
બનહાવીએ છીએ. આ રીતે કહારણ અને પરમણહાિનંુ ચકર્ આપણને બંધનિહા ંજ ફસહાવી રહાખે છ.ે

તેનહા બદલે અધ્્હાત્િમકતહાિહાં  
આપણને આ જટમલ િહાળખહાિહાંથી 
છુટકહારરો િેળવવહા િહાટે પ્રરોત્સહા્મત 
કરવહાિહાં આવે છે અને કહા્િી ધરોરણે, 
બમનશરતી શહાંતમ િેળવવહા િહાટેનરો 
રસ્તરો બતહાવી, સહાથે સહાથે આપણને 
આપણી અધ્્હાત્િમક ્ હાત્રહાિહા ંઆગળ 
વધવહા િહાટે ઉન્નત કરવહાિહાં આવે છે. 
તરો આપણને ઉન્નત કરે તેવહા કહારણ 
અન ેપરમણહાિની ્ હારિહાળહા આપણે કવેી 
રીતે સર્જી શકીએ?

સૌ પ્રથિ પગલું એ છે કે અશહાંત િન અને ્ૃદ્નહા તરોફહાનને સ્થમર કરવહા અને ફળસ્વરૂપે 
તેનું પરમણહાિ ્શે, આંતરમક શહાંતમ. આપણી ્હાત્રહાનહા પ્ેલહા ચરણની પરહાકહાષ્્હા છે, શહાંતમ. 

જ્હાર ેઆપણે ખરખેર અદંરથી શહાતંમપરૂણ્ અન ેસતંરોષી ્ રોઈશુ,ં ત્્ હાર ેઆપણે તે જ સથ્મતમિહંા 
ર્ી શકીશું, પછી ભલેને આપણની આજુબહાજુ કંઈ પણ થઈ ર્્્ું ્રો્. ્હાર્ટફુલનેસનરો 
અભ્્હાસ આપણને એ અવસ્થહા આપે છે કે જ્્હાં આપણે દરેક પરમસ્થમતમિહાં શહાંતમપૂર્ણ ર્ી 
શકીએ છીએ.

In spirituality, we are aspiring 

instead to disentangle from this 

complex network, and to find a 

solution that brings us permanent, 

unconditional peace, at the same 

time ennobling us and taking us 

forward on this spiritual journey.

Heartfulness practices bring us to that state where we can be 

peaceful under all circumstances.
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આ શહાંતમપૂર્ણ ્ૃદ્ આપણને તે પછીનહા તબક્કહા િહાટે તૈ્હાર કરે છે, જે વધહારે શુધ્ધ અને 
ઉન્નત સ્થમતમ છે કે જ્્હાં આપણે સિ્હાંતરે ધ્્હાનિહાં સિહાધમનરો અનુભવ કરવહાનું શરૂ 
કરીએ છીએ. સિહાધમ એટલે શુ?ં સિહાધમનરો સહાિહાન્્ અરથ્ છ,ે ‘ત ેક ેજ ેસરજ્ન અસત્મતવ્િહા ં
આવ્્ ુ,ં ત ેપ્ેલહા ંપર્વરત્િહાન ્ તંુ,’ સંપરૂણ્ સંતલુમત સથ્મતમ. ધીિે ધીિ,ે વરષ્રોનહા અભ્્હાસ 
પછી, આપણે આ સંપૂર્ણ સ્થમતમને વધુ વખત અને વધહારે સિ્ િહાટે ત્્હાં સુધી જહાળવી 
રહાખવહાનું શીખીએ છીએ કે જ્્હાં સુધી તે કહા્િી ન થઈ જહા્.

સિહાધમની સ્થમતમ િહાટે ઘણી ખરોજ કરવહાિહાં આવે 
છ,ે પરતં ુપથ પર આપણે સિહાધમની અવસથ્હા જદુી 
જદુી જરોઇએ છીએ. સિહાધમનહા સત્રરો જુદહા જુદહા ્ રો્ 
છ.ે દરકે સત્રિહંા લ્નુ ંલકષ્ણ એકસરખંુ ્ રો્ છ,ે 
પરંતુ તે ચેતનહાનહા જુદહા જુદહા સ્તરે પ્રગટ થહા્ 
છે. સિહાધમનું પ્રથિ સ્તર પહાષહાણ જેવી ચેતનહાનું 
છે કે જ્્હાં આપણે કંઇ પણ અનુભવતહા નથી; શું 
થઈ ર્્્ું છે તેનહાથી આપણે અજહાણ ્રોઇએ છીએ, 
કહારણકે આપણે િનનહા એ ભહાગિહંા ્હાત્રહા કરી 
્રો્ છે કે જે ભહાગ વમશે આપણે જહાણતહા નથી. 
જ્્હારે આપણે આવી સિહાધમની બ્હાર, સપહાટી ઉપર આવીએ છીએ, ત્્હારે આપણને લહાગે 
છે કે ધ્્હાન દરિમ્હાન આપણે ખરોવહાઇ ગ્હા ્તહા. બીજહા તબક્કહાિહાં આપણે સ્વપ્ન જેવી 
ચેતનહાિહાં ્રોઇએ છીએ. પ્રહાણહા્ુતમની િદદથી આપણે વધહારે સૂક્ષ્િ સ્તરરો તરફ ઝડપથી 
જવહાિહા ંસકષ્િ બનીએ છીએ અને સિહાધમની વધહાર ેઉનન્ત સથ્મતમનરો અનભુવ કરીએ છીએ. 

તર્ીજહા સ્તરિહા ંઆપણે સંપૂરણ્પણે સચેત ્ રોઇએ છીએ. તિેજ સહાથરોસહાથ તલ્લીન અવસથ્હાિહા ં
પણ ્રોઇએ છીએ. આ સ્જસિહાધમ ક્ેવહા્ છે, જેનરો અર્થ થહા્ છે, કુદરતી સિહાધમ અને 
આ ત્રીજરો તબક્કરો છે. આ એવી ્હાલત છે કે કે જેિહાં આપણે ધ્્હાનનહા ઉંડહાણિહાં તલ્લીન 
્રોઇએ છીએ અને સહાથે સહાથે આપણી આજુબહાજુિહાં જે થઈ ર્્્ું ્રો્, તેનહાથી સંપૂર્ણપણે 
વહાકેફ ્રોઇએ છીએ. આપણે અસલ સ્થમતમનહા સંપર્કિહાં ્રોઇએ છીએ. આને “તુરમ્હા” ્હાલત 
પણ ક્વેહાિહા ંઆવ ેછ;ે અથવહા તરો ચેતનહાની ચરોથી સથ્મતમ ક્ેવહા્ છ ેક ેજ્્ હા ંબધી જ બહાબતરો 
આપણી નજરિહાં ્રો્ છે.

Sahaj Samadhi is a condition where we are deeply absorbed in 

meditation, and at the same time fully conscious of everything 

else that is going on. We are in touch with the original state.

Samadhi simply means, 

‘that which prevailed 

before the creation came 

into existence’, the 

absolute balanced state.
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આગળ વધતહાં, આપણે ચેતનહાની આ ્હાલતને, આપણહાં દમવસ દરિમ્હાન પણ સહાથે રહાખી 
શકીએ છીએ કે જ્્હાં આપણે બીજું બધું કરવહાિહાં વ્્સ્ત ્રોઇએ, ત્્હારે પણ આ ધ્્હાનસ્થ 
અવસ્થહાને જહાળવી રહાખી શકીએ છીએ. આપણે આપણહાં કહાર્્સ્થળ ઉપર, આજુબહાજુ જે 
ઘટમત થઈ ર્્્ું ્રો્ તે ઉપર, ટી.વી. ઉપર, બ્હાર કંઈ થઈ ર્્્ું ્રો્ તેની ઉપર, આપણહા 
દ્વહારહા જે પ્રહાણહા્ુતમ પ્રવહા્મત થઈ ર્ી ્રો્ તેનહા ઉપર, જે આંતરમક ્હાલત પ્રવર્તિહાન 
્રો્ તેની ઉપર, આપણી પધધ્તમિહંા કઇંક આવી ર્્્ુ ં્ રો્ તેની ઉપર, જ ેવમચહારરો ઉદભવતહા 
્રો્ તેની ઉપર, અને બીજું જે પગલું લેવું જરોઈએ જરોઈએ તેની ઉપર કેન્દ્રમત ર્ી શકીએ 
છીએ. છતહાં, તે સહાથે આપણી આંતરમક આધ્્હાત્િમક ્હાલત સહાથે સંપર્કિહાં પણ ર્ી શકીએ 
છીએ. આ બધી બહાબતરો એકસહાથે ચહાલતી ્રોવહા છતહાં પણ આપણે શહાંતમપૂર્ણ અવસ્થહાિહાં 
ર્ીએ છીએ. સિહાધમની આ અવસ્થહા આપણહા રરોજબરરોજનહા દૈનમક કહાર્્રો દરિમ્હાન પણ 
અખંડમત ર્ે છે. 

ત્્હાર પછી આપણે, તે પછીનહા આધ્્હાત્િમક પરમિહાણ કે જેને લ્હાવસ્થહા ક્ે છે, તેિહાં 
પર્વશેવહાને પહાત્ર બનીએ છીએ. આપણે લ્ થવહાનંુ શર ૂકરીએ છીએ અને લ્ની શરઆૂત 
‘તરુમ્હાતીત અવસથ્હા’ પદેહા કર ેછ.ે આ તરુમ્હાતીત અવસથ્હાિહા ંઆપણી પહાસ ેખુલ્લી નજરની, 
ત્રણસરો સહાઇ્ ડીગ્રીની (સિગ્ર) ચેતનહા ્રો્ છે. આ વમશેષ બહાબત ઉપર કેંદ્રમત થવહાની 
જરૂર ્રોતી નથી. જે ક્ષણે આપણે વમશેષ બહાબત ઉપર કેંદ્રમત થઈએ, ત્્હારે તે ધ્્હાનસ્થ 
અવસ્થહા ર્ેતી નથી પણ એકહાગ્રતહા ્રો્ છે. 

જ્્હાં સુધી આપણે આપણી અંદર એ સંતુલમત અવસ્થહા પ્રહાપ્ત ન કરીએ, ત્્હાં સુધી 
જીવનિહા ંઆપણે જ ેકઇં કરીએ, તિેહા ંઆતિ્હાન ે્ િંશેહા ંકરોઇક ઉણપ લહાગે છે. એક વહાર જ્્હાર ે

આપણે (દુન્્વી અને આધ્્હાત્િમક પ્રવૃત્તમઓ, બંનેિહાં) સંતુલમત અવસ્થહા પ્રહાપ્ત કરી 
લઈએ, ત્્હારે સહાચી પ્રસન્નતહા તેની િેળે જ આવશે, પછી ભલે આપણે આપણહા કહાર્્રોિહાં 
નમષ્ફળ થઈએ કે સફળ થઈએ!

ઉપર જણહાવેલહા શરૂઆતનહા તબક્કહાઓિહાં, અ્િ સર્વરોપરી ્રો્ છે, તેથી બધીજ બહાબતરો 
‘્ું’ની આસપહાસ ફરે છે: પ્ેલહાં ‘િહારી’ સિસ્્હાઓ અને ‘િહારહા’ નહાટકરો, પછી ધ્્હાનિહાં 
‘િહારહા’ આંતરમક અનુભવરો અને તે પછી શહાંતમની અને પરિહાનંદની િહારી સ્થમતમઓ તથહા 

The beginning of mergence creates the Turiyateet state. In Turiyateet 

we have three-hundred-and-sixty-degree consciousness with eyes 

open.
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િહારી ્ હાલતરો. ધીિ ેધીિ ેજ્્ હાર ેઆપણે ઉચ્ચતર 
પરમિહાણરોિહાં આગળ વધીએ છીએ, ત્્હારે ‘્ું’ 
પણ ઓછંુ થઈ જહા્ છે અને છેવટે જતું ર્ે 
છે, સમવહા્ કે કરોઈ ખહાસ અતમ સૂક્ષ્િ રીતે કે 
જ્્હા ંઆપણી ચેતનહાિહાથંી કઈં છટકતુ ંનથી અને 
છતહાં આપણે કરોઈ ઉપર કેન્દ્રમત થતહાં નથી. 
આ લ્હાવસ્થહા છે. તે ‘ઉપસ્થમતમ’ છે. આપણે 
આપણી જહાતને ભૂલી જઈએ છીએ. 

એક તબક્કહાિહાંથી બીજહા તબક્કહાિહાં જવહાને 
આપણે ઉપગ્ર્ને ‘લરોન્ચ’ કરવહા સહાથે સરખહાવી 
શકીએ. પ્રથિ તરો ઉપગ્ર્ને જિીન પરથી 
‘લરોનચ્’ કરવહાનહા વહા્ન દ્વહારહા ધકલેવહાિહંા આવ ે
છ ેઅને આ િહાટ ેપ્લેી થરોડીક િમનમટરોિહંા પષુક્ળ 
ઈંધણ વપરહા્ છે. આ તેને ધરતીનહા ગુરુત્વહાકર્ષણ બળિહાંથી છટકવહા િહાટે પુરતરો વેગ 
આપે છે અને તેને ધરતીનહા વહાતહાવરણિહાંથી બ્હાર જવહાિહાં િદદ કરે છે. થરોડહા કલહાકરો પછી, 
બીજરો તબક્કરો આવે છે જેિહાં ઉપગ્ર્ તેને ‘લરોન્ચ’ કરનહાર વહા્નથી છૂટું પડે છે અને તેનહા 
પરોતહાનહા િહાર્ગ પર આગળ વધે છે અને છેવટે તેને કરોઇપણ જહાતનહા ધક્કહાની જરૂર પડતી 
નથી.

આપણી ્હાત્રહાિહાં, આપણને ઉચ્ચતર પરમિહાણિહાં લઈ જવહા િહાટે જે ધક્કહાની જરૂર પડે છે, 
તે છે, પ્રેિિહાં સતત શુધ્ધતહાની સ્થમતમ. પછી પ્રશ્ન એ ઉદભવે છે કે: આપણે આપણી 
્હાત્રહાિહાં આવી પ્રેિની સ્થમતમિહાં સતત ડૂબેલહા કેવીરીતે (્હાત્રહાનહા ઉતહાર ચઢહાવ સહાથે) 
ર્ી શકીએ? પહાછહા એ પહા્હા વમશે વમચહારરો. પ્રથિ પગલું એ છે કે આપણી આધ્્હાત્િમક 
્હાત્રહાની શરઆૂતિહંા બમનશરતી સહાચી શહાતંમ અન ેખુશી સ્થહાપવહાની છ.ે આની અસર એ થશ ે
કે પ્રેિ ્વે બહા્્્ તરંગરોથી ચલમત થશે ન્ીં: તરો પછી પ્રેિ આંતરમક તરંગરોથી કેવીરીતે 
પ્રભહાવમત થહા્ છે? આપણી આંતરમક ્હાત્રહા દર િમનમટે બદલહાતી ્રો્ છે, આ બદલહાવ 
કરોઈકવહાર આંતરમક તરોફહાન સર્જે છે. તેથી પ્રેિ એવી અવસ્થહાએ પ્રોંચવરો જરોઈએ કે જ્્હાં 
ત ેઆતંરમક પરમવરત્નરોથી સવ્તંતર્ ્ રો્. આપણહા અનુભવનહા આધહાર ેતેનરો અરથ્ શંુ થહા્? 

In our journey, the thrust required to take us to higher and higher 

dimensions is a continued state of refinement in love. 

Gradually as we move to 

higher dimensions, the ‘I’ fades 

and eventually ceases to exist, 

except in the most superfine 

way where nothing escapes our 

consciousness and yet we are 

not concentrated on anything. 

This is mergence. This is 

Presence. 
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શરૂઆતિહાં આપણે પરિહાનંદ અને સુંદર આંતરમક અનુભવરોને ઝંખીએ છીએ, પરંતુ સિ્ 
જતહાં આપણે શીખીએ છીએ કે તે સહાચી બહાબતરો નથી – પ્રેિ એ પરિહાનંદની અનુભૂતમ 
વમશે નથી અને સિહાધમ એ પરિહાનંદિહાં ડૂબવહાની અનુભૂતમ નથી. શહાંતમની જેિ, પ્રેિ પણ 
અનુભવરો પર આધહારમત નથી.

વમવમધ તબક્કહાઓનહા પ્રગટીકરણને સહારહાંશરૂપે િૂકીએ:

આપણે આંતરમક બેચેનીથી શરૂઆત કરીએ છીએ અને આંતરમક શહાંતમનહા સકહારહાત્િક 

અભમગિ સહાથે આગળ વધીએ છીએ. ત્્હારપછી આપણે અંદરથી તે શહાંતમનરો વમસ્તહાર 

કરીએ છીએ આપણે જે કંઈપણ કરીએ છીએ તેિહાં તે શહાંતમ બ્હાર પ્રસરહાવીએ છીએ. 

ત્્હાર પછી કરોઈક વહાર આપણે સિહાધમનરો અનુભવ કરવહાનું શરૂ કરીએ છીએ અને ત્્હાર 

પછી થરોડી વધહારે વહાર અને પછી સ્થહા્ીરૂપે આપણે સિહાધમનરો અનુભવ કરીએ છીએ. 

આપણે સિહાધમનહા તબકક્હાઓિહાથંી પસહાર થઈએ છીએ, પહાષહાણ જેવહા તબકક્હાિહંાથી, સવ્પન્ 

જેવહા તબકક્હાિહંાથી અન ેસચેત જેવહા તબકક્હાિહાથંી. ધ્્ હાન દરિમ્હાન દરકે સિ્ ેઆપણે 

આંતરમક કેન્દ્રમતતહા અને તલ્લીનતહા જહાળવી રહાખીએ છીએ, જે ‘તૂરમ્હા-અવસ્થહા’ છે. 

પછી જ્્હારે આપણે તે અવસ્થહા આપણી જહાગ્રત અને નમદ્રહાવસ્થહાિહાં પણ જહાળવી 

રહાખીએ, તરો તે ‘તૂરમ્હાતીત-અવઅસથ્હા’ ક્ેવહા્ છે ક ેજિેહા ંદરકે બહાબત આપણી નજરિહંા 

્રો્ છે; આપણે દરેક બહાબત સહાથે લ્ પહાિીએ છીએ. 

ત્્હાર પછી વધુ આગળ વધતહાં આપણે સહાચી લ્હાવસ્થહા િહાટે લહા્ક બનીએ છીએ.

રસપ્રદ રીત,ે આપણન ેએક તબકક્હાિહાથંી બીજહા તબકક્હાિહા ંધકલેવહા િહાટનંુે કહારણ એકસરખંુ 
જ ર્ે છે - કેન્દ્રમતતહા, સહાધનહા, તીવ્ર દમલચસ્પી, શુદ્ધતહા, પ્રહાર્થનહાિ્તહા અને ગુરુ 
પ્રત્્ે સિર્પણ અને બધહાંનહાં પહા્હાિહાં પ્રેિ. તે એક વૃક્ષનહા વમકહાસ પહાિવહા જેવું છે: એક 
બીજને પહાણી જરોઈએ છે, ધરુને એ જ પહાણી જરોઈએ છે, રરોપહાને પણ એ જ પહાણી જરોઈએ છે 
અને િરોટહા વૃક્ષને પણ એ જ પહાણી જરોઈએ છે.

The causes that propel us from one stage to the next remain 

the same – focus, practice, intense interest, purity, supplicancy 

and surrender to the Guru, with love as the base of them all.
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સહારહાંશિહાં: 

પ્રેિ એ ઈંધણ છે, જે આપણને આગળ ધકેલે છે. 

લ્હાવસ્થહાની પરમપક્વતહા ફક્ત પ્રેિ અને પ્રેિ દ્વહારહા જ ઝડપી બને છે.

પ્રેિનહા આ િ્હાસહાગરિહાં, પ્રેિી અને પ્રમ્ બંને ફક્ત નહાિિહાત્રનહા જ ર્ે છે. પ્રેિી, 
પ્રેિ કરનહાર અને પ્રેિ - ત્રણે્ની ત્રમપુટી એક બની જહા્ છે. 

પ્રેિ અને આદર સ્મત, 

કિલેશ પટેલ 

30 િી એપ્રમલ 2018 

કહાન્્હા શહાન્તમવનિ

પૂજ્યશ્રી બાબુજી મહારાજની 119મી જન્મજયંતિના અવસર માટે.

Love is the fuel that propels us.

The ripening of the state of mergence is 

accelerated by love and love only.  

In this ocean of love, both the lover and  

the beloved remain only for name’s sake.  

The trinity of lover, beloved and love 

all become One.


