ધનવાન બનવ ું છે ? આ રહી ગરચાવી
- ॐઋષિ ષિતેશભાઇ
જીવનમાાં હાંમેશા બધાને ધન મેળવવાની અભભલાિા રહે છે . પરાં ત ુ તેના માટે શુ ાં કરવુ?ાં તે કોઇને ખબર
હોય છે ખરી? આપણા શાસ્ત્રોમાાં તેની ગુરૃચાવી બતાવી છે અને એ ગુરુચાવી છે તમારુાં પુણ્ય વધારો
અને પાપનો ક્ષય કરો તો આપોઆપ ધનવાન બની જવાશે.
મારા ગુરુજીએ મને એક સત્ય ઘટના અંગે વાત કરી હતી. જે ઘટના આજથી ઘણાાં સમય અગાઉ
શ્રીલાંકાનાાં એક ગામમાાં બની હતી. વાત એમ હતી કે એક સમથથ હહન્દુ સાંન્યાસી ત્યાાં ભારતીય સાંકૃતૃષતનાાં
િચાર િસાર માટે પહોંચ્યા હોય છે . એ ગામમાાં 150 જેટલા તુટુાંબો રહેતા હોય છે . તે સાંન્યાસી પાસેથી
એ ગામનો એક વ્યક્તત લોખાંડનાાં ટુકડામાાંથી સોનુ ાં બનાવવાની પદ્ધષત શીખી લે છે . પછી આ વ્યક્તત
કોઇપણ મહેનત વગર સમ ૃદ્ધ બની જાય છે . ગામનાાં લોકોને અચરજ થાય છે . ગામની એક વ્યક્તત તેની
આ સફળતાનુ ાં રહકૃય મેળવવા હિવસ-રાત તેન ુ ાં ષનરીક્ષણ કરતો હોય છે અને અંતે તેને લોખાંડમાાંથી
સોનુ ાં બનાવવાની ષવદ્યા ખબર પડી જાય છે . પછી તે વ્યક્તત તેના બે ચાર ષમત્રોને આ બાબતની વાત
કરે છે અને ધીમે ધીમે આખા ગામમાાં બધા લોકોને આ ષવદ્યાની જાણ થઇ જાય છે . પરાં ત ુ કાિવમાાં
કમળની જેમ ગામમાાં એક નાની ઝાંપડીમાાં રહેતા પષત-પત્ની ખ ૂબ જ ગરીબ અવકૃથામાાં રહેતા હતા.
તેઓ પણ આ સાંન્યાસીને મળ્યા હતા. આ સાંન્યાસીએ તે ગરીબ પષત-પત્નીને પણ આ ષવદ્યા શીખવાડી
હતી. બધા ગ્રામજનો આ ષવદ્યાનો ઉપયોગ કરીને ધનવાન બની ગયા. પરાં ત ુ આષથિક રીતે ગરીબ
કહેવાતા વ્યક્તતએ આ ષવદ્યાનો ઉપયોગ ન કયો. તેની પત્નીએ એકવાર તેને પ ૂછ્ુાં કે આપણે પણ આ
ષવદ્યાનો િયોગ કરી ધનવાન બનીએ. ત્યારે તે ગરીબ વ્યક્તતએ કહ્ુાં કે મહેનત કરીને નીષતનાાં માગે
ચાલીને અને ઇશ્વરમય રહીને આપણે ખુશ છીએ. આપણી મહેનતથી ઇશ્વર આપણને ચોક્કસ ફળ
આપશે. ભલે આપણાથી મોટુાં પુણ્ય કાયથ નથી થતુ ાં પણ અબોલ પક્ષીને ચણ નાાંખવા, ગાયને રોટલી
ખવડાવવી એટલુાં તો પુણ્ય કાયથ આપણા હાથે થાય છે . મને ઇશ્વર પર શ્રદ્ધા છે માટે અનીષતથી મારે કિી
પણ ધનવાન બનવુ ાં નથી. લગભગ બે મહહના પસાર થઇ ગયા હતા. એક હિવસ અચાનક સવારે
પષતએ પત્ની કહ્ુાં કે ચાલો આપણે અત્યારે જ આ ગામ છોડીને જવુ ાં પડશે. હાથમાાં આવે તેટલી વકૃતુઓ
લઇ લે અને એકપણ સવાલ મને પ ૂછતી નહહ. પષતની વાત માની તેની પત્ની બાળકો સાથે ચાલી
નીકળી.
બીજા હિવસે તેઓને ખબર મળ્યા કે જે ગામ છોડીને તેઓ નીકળ્યા હતા તે ગામમાાં મોટી આગ લાગી
હતી અને આગમાાં ગામનાાં બધા જ લોકો કૃવાહા થઇ ગયા હતા. ત્યારે પષતએ પત્નીને કહ્ુાં કે મને
આગલી રાતે કૃવપ્ન આવ્્ુ ાં હતુ ાં કે આ ગામમાાં કાંઇક અજૂગતુ ાં થવાનુ ાં છે માટે તુ ાં આ ગામ છોડીને ચાલ્યો
જા. બસ સાંકેત મળતા જ મેં ગામ છોડવાનો ષનધાથર કરી િીધો હતો. થોડા હિવસ પછી આ પષત-પત્નીને
પેલા સાંન્યાસીનો ભેટો થયો ત્યારે તે પષત-પત્નીએ સાંન્યાસીને ગામમાાં બનેલી ભીિણ આગની વાત કરી.

સાંન્યાસીએ દુુઃખી હૃિયે કહ્ુાં કે તે ગામનાાં લોકોમાાં ષવદ્યાનો ખોટો િયોગ કરીને મહેનત વગરનુ ાં અને
નીષત વગરનુ ાં ધન ભેગ ુાં કરવાની આિત પડી ગઇ હતી જેનાથી તેમનુ ાં પુણ્ય ક્ષીણ થઇ ગ્ુ ાં હતુ.ાં તેથી
આવી તુિરતી આપષિ આવી. પરાં ત ુ તમારી સત્ય ષનષ્ઠાનુ ાં પુણ્ય તમારી આડે આવતુ ાં હતુ ાં એટલે તમે એ
હિવસે ગામ છોડીને જેવા નીકળ્યા કે તરત જ આગરુપી િાવાનળ ફાટી નીકળ્યો અને ગામવાસીઓ
તેમાાં રાખ થઇ ગયા.
આ થઇ પુણ્યની વાત અને તેનાથી તે પષત-પત્ની અને બાળકનુ ાં જીવન બચી ગ્ુ.ાં આવી અનેક
ઘટનાઓ તમે ચોક્કસ સાાંભળી જ હશે. શાસ્ત્ર અને પુરાણમાાં લખવામાાં આવેલ ુાં સનાતન સત્ય માત્ર બે જ
વાક્યમાાં છે . પરોપકાર કરવાથી પુણ્યની િાપ્પ્ત થાય છે અને પરપીડન વ ૃષિથી એટલેકે બીજાને હેરાન
કરવાથી પાપની વ ૃદ્ધદ્ધ થાય છે . એટલેકે બીજાને હેરાન કરવાથી પાપ વધે છે .
આપણુ ાં નીષત શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે સાંસારરુપી આ જીવનમાાં જે કાંઇપણ છે તે આનાંિ માત્ર છે અને બીજાને
દુુઃખમાાંથી બહાર કાઢવા માટે છે . આ મુજબ જો હાંમેશા આપણે નીષતમિાથી ્ુતત જીવન જીવીએ અને
બીજાને મિિ કરતા રહીએ તો પુણ્યનો વધારો થાય છે અને તેમાાં તમને ક્યારે ય કોઇ પાછા હટાવી
શકતુ ાં નથી કે દુુઃખ તમારી નજીક આવતુ ાં નથી.
હવે વાત રહી આષથિક સમ ૃદ્ધતાની. છે લ્લા પાાંચ વ?િથ પહેલાની એક વાત કરુાં. અમિાવાિનો એક મોટો
ભબલ્ડર મારી પાસે આવ્યો. તેની કૃકીમમાાં તકલીફ ઊભી થઇ હતી અને વેચાણ પ ૂણથ થતુ ાં ન હતુ.ાં મેં એને
માગથિશથન એટલુાં આપ્્ુ ાં કે આપ સાંકલ્પ કરો કે િર વિથની કમાણીમાાંથી અમુક હહકૃસો હુ ાં જીવિયા માટે
અને ધમથકાયથ માટે ઉપયોગ કરીશ. એ ભબલ્ડરે સાંકલ્પ કયો અને આજના આ સમયે પણ એની એક પણ
કૃકીમ એવી નથી કે જેમાાં વેચાણમાાં અવરોધ આવ્યો હોય કે ષનયત સમયમાાં તે પ ૂણથ ના થઇ હોય. હુ ાં
તમને ખુલ્લી ચેલેન્જ સાથે કહુ છાં કે બીજા માટે કાંઇક કરી જુઓ, પછી જુઓ તમારા જીવનમાાં આવતુ
પહરવતથન.
હવે તમને નીષતમિાનાાં રકૃતે ચાલીને ધનવાન કઇ રીતે બનવુ,ાં એનો ઉપાય બતાવુ છાં.
ઉપાય – રોજ સવારે 6 થી 8 નાાં સમયગાળા િરમ્યાન પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરીને ષનયષમત નીચેનો માંત્ર
27 વખત ગણવો.
માંત્ર – || ॐ મહાિે વી સવથષસદ્ધદ્ધ લક્ષ્મીિે વી િાાંગ િાાંગ નમુઃ ||
આ માંત્રનાાં માધ્યમથી આપ પુણ્યકમથ તરફ તો વળશો જ પણ આષથિક ઉન્નષતનાાં નવા રકૃતા
આપના માટે ખુલશે અને ઉિરોિર િગષત થશે. આ માંત્ર મારા ભતતોને હુ ાં આપુ જ છાં પરાં ત ુ આજે
આપને પણ જણાવુ છાં, પછી જુઓ તમારા જીવનમાાં થતો ચમત્કાર.
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