ુ માાં મોક્ષનો સરિ માગગ એટલે ચમત્કારરક ॐ કાર ચાલીસા
કળિયગ
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
આજનો યુગ જેને કળિયુગ તરીકે ઓિખવામાાં આવે છે . આ યુગમાાં ચોતરફ વવશ્વભરમાાં અશાાંવત અને
આંધિી દોડ ફેલાયેલી છે . મનુષ્ય પોતાના જીવનવનવાાહ અને પોતાના જીવનને ઝડપી દોડમાાં લઇ જઇ
એક નવી હરરફાઇ મનુષ્યએ મનુષ્યની સામે ઊભી કરી છે . હરરફાઇ એ છે કે હુ ાં વધારે ધવનક હોઉ, મારા
સાંતાનો ખ ૂબ જ હોંવશયાર બને, જીવનમાાં શારીરરક સ્વાસ્થય કથિે નરહ અને મનમાાં શાાંવત રહે તેમજ
મોક્ષમાગા પર આપણે આગિ વધી શકેએ એવી દરે ક મનુષ્યને ઇચ્છા હોય છે . કોઇપણ જાવત કે ધમામાાં
જન્મ લેનાર કોઇપણ મનુષ્યને મોક્ષની ખેવના રહેલી જ હોય છે . પરાં ત ુ મોક્ષ મેિવવા માટે ધ્યાનની
અઘરી અને પુષ્કિ સમય માાંગી લેતી એવી સાધનામાગા પર આજના આધુવનક યુગમાાં ચાલવાનુ ાં એ
દરે ક મનુષ્ય માટે શક્ય બનતુ ાં નથી. મનુષ્યની આજની દોડધામની જીંદગીમાાં ભૌવતકતામાાં રહીને
ઇશ્વરનાાં દશાન કરી શકે અને મોક્ષમાગાનો રસ્તો એના માટે સરિ બને એ જરૂરી છે .
2008, 5 મી ઓકટોબર નાાં રદવસે છત્રીસ વર્ાનો યુવક મારી પાસે આવ્યો. એ યુવકે મને જણાવ્યુ ાં કે
ગુરૂજી હુ ાં એક મોટી કાંપનીમાાં સી.એ. તરીકેની ફરજ નીભાવુ છાં. આવથિક રીતે સધ્ધર છાં પરાં ત ુ ાં મારે
આધ્યાત્મમક પણ સરિ એવા રસ્તાના માધ્યમથી મોક્ષનાાં રસ્તાનો માગા ખુલે એવી મારી રદલની કામના
છે . એને આગિ જણાવ્યુ ાં કે હુ ાં મારા આવથિક જીવનથી સાંતષ્ુ ટ છાં પણ હજી આવથિક ઉન્નવત માટેની રદશામાાં
દોડતો જ રહુ ાં છાં પણ છતાાંય મારી અંદર જીવનમાાં મોક્ષ મેિવવાની તમન્ના મારે રોમે રોમે ભરે લી છે . હુ ાં
રદક્ષા લઇ સાધુ બની શકુ એમ નથી અને આવથિક રીતે મારા કામને છોડીને દઉં એ પણ શકય નથી
કારણ કે મારે નાના-નાના બાિકો છે . તો આપ મને મોક્ષનો સહજ અને સરિ માગા હોય તો બતાવો.
છત્રીસ વર્ાનાાં યુવકની વાત સાાંભિી મારુાં હ્રદય ભાવવવભોર થઇ ગયુ.ાં મોક્ષ મેિવવાની એની
તાલાવેલી જોઇને જ મને એના માટે માન થયુ.ાં મેં એને મારી સાધનાનાાં માગા ઉપર થયેલ ઇશ્વરીય
શક્તતનાાં સાક્ષામકાર વખતે મને એ તેજોમય ચમમકારરક દશાનથી મારામાાં પ્રગટેલા શબ્દોથી જેની રચના

થઇ એ મોક્ષમાગા તેમજ સવા કષ્ટ દુર કરનાર ॐ કાર ચાલીસા અને વવશ્વમાાં દરે ક મનુષ્યનાાં જીવનમાાં
શાાંવત પ્રસરે એ માટેનો વવશ્વશાાંવત માંત્ર એ યુવાનને આપ્યો. આજે 80,000 થી લોકો વનમય વવશ્વશાાંવત માંત્ર

અને ॐ કાર ચાલીસા વનમય કરે છે . મારા જીવનની એક માત્ર ઇચ્છા એ છે કે કરોડો લોકો વનમય ॐ કાર
ચાલીસાને કરી પોતાના આધ્યાત્મમક, ભૌવતક, શારીરરક જેવી વવવવધ તાપો દુર કરે . આ ॐ કાર ચાલીસા
કઇ રીતે કરવો તેની સમજુતી નીચે પ્રમાણે છે .

ॐકાર ચાલીસા
વવશ્વશાાંવત માંત્ર

|| ॐ શાાંવત શાાંવત વવશ્વમાન કુરુ કુરુ વામ સ્વાહા ||
(આ માંત્ર 27 વખત કરી આપની ઇચ્છાપ ૂવતિ માટે સાંકલ્પ કરી પછી ॐકાર ચાલીસા ગણવા)

ॐકાર ચાલીસા
સાખી
સદગુરુ શરણ મેં લીજીયે, દીજે વો વરદાન
ॐકાર કે તેજ સે, વમટે વતવમર અજ્ઞાન
જય ॐકાર સ ૃષ્ષ્ટ કે કતાા, નાદબ્રહ્મ વત્રભુવન કે ભતાા
તીન ગુણો કે તુમ હો સ્વામી, પરમવપતા હે અંતયાામી
શાસ્ત્ર-પુરાન અક્ષર કે આરદ, બ્રહ્મા, હરર, હર ઓર સનકારદ
જપત વનરાં તર ॐ કી માલા, સ ૃજક, સાંહારક, રખવાલા
સવા માંત્ર મેં ॐ હે આગે, કુાંડળલની મ ૂલ સે જાગે
ॐ જપત હી ધ્વવન વો જાગે, ભ ૂતવપશાચ મ ૂઠ લઇ ભાગે
શબ્દ-સ ૂર સબ ॐ સે પ્રકટત, ॐકાર હૈ નાદ અનાહત
યોગી ધ્યાન મેં રટે વનરાં તર, ॐ હૈ સમય, વશવ, ઓર સુદર
ાં
રરદ્ધિ, વસદ્ધિ હૈ ॐ કી દાસી, પડે નહીં ગલ જમ કી ફાાંસી
ગ્રહદશા સબ ॐ સુધારે , જીવન મેં હો વ્યારે ન્યારે
મન-ક્રમ-વચન કી હોવે શુદ્ધિ, પ્રગટે ॐ સે સબ સદબુદ્ધિ
આમમ-અનામમ વવવેક જગાવે, અંતઃકરણ કે દોર્ વમટાવે
અગમ-વનગમ કે ભેદ બતાવે, વપિંડ મેં હી બ્રહ્માાંડ રદખાવે
પ્રણવમાંત્ર કી મરહમા ભારી, જપો સદૈ વ ॐ નરનારી
ॐ નમઃ કા માંત્ર જો ધ્યાવે, તીન લોક કી સાંપત પાવે
ॐ વત્રત્રાાંશ રક્રયા કી શક્તત, ઇસી જન્મ મેં દે દે મુક્તત
જીવન મેં ભર દે તા ઊજાા, ॐ સા માંત્ર નહીં કોઇ દુજા

ॐકાર હૈ પ્રાણ ચેતના, સુર-નર-મુવનવર કરે વાંદના
પ્રણવમાંત્ર હૈ ગુરુ સમાના, વતવમર વમટાવે જો અજ્ઞાના
જ્ઞાન પ્રકાશ હૃદય મેં કર દેં , ળચદાનાંદ અંતર મેં ભર દે
સાત ચક્રોં કા કર દે ભેદન, બ્રહ્મરાં ધ્ર મેં હો પ્રાણ કા સ્થાપન
યોગશક્તત કા ॐ હૈ દ્યોતક, સત્ત-ળચત્ત-આનાંદ કા હૈ વાચક
વેદ ઉવાચ હરર ॐ તત સત, જગ હૈ વમથ્યા ॐ હી હૈ સત
ॐ હૈ ગાંગાજલ સા પાવન, કર દે તા હૈ શુિ જો તન-મન
ॐકાર હૈ ચક્ર સુદશાન, કાટે સવા પાપ કે બાંધન
દૃશ્ય પદારથ સવા વવનાશી, કાલાતીત ॐ અવવનાશી
ॐકાર કો રામને ધ્યાયા, જનક સભા મેં ધનુર્ ઉઠાયા
ગોવવિંદ ને જબ ગીતા ગાઇ, ॐ ને અપની પહચાન બતાઇ
વનરાકાર-સાકાર મેં રાજે, સ ૃષ્ષ્ટ કે કણ-કણ મેં વવરાજે
ધમા-અથા, કામ ઓર મુક્તત, ॐ સે વમલે સવા સાંતષ્ુ ષ્ટ
ॐ કે ળબના હૈ યજ્ઞ અપ ૂણા, ॐ સે હી સ્વાહા સાંપ ૂણા
ॐકાર કો ત્જસને ધ્યાયા, લગી ઉસે ના જગ કી માયા
લખચોરાસી ફાંદ છડાયા, મોક્ષદ્વાર પે ॐ લે આયા
પાંચમહાભ ૂતો મેં સમાયા, ચારો અંતઃસ્કરણ મેં છાયા
ॐકાર ગાયત્રી વવદ્યા મેં, અમર તમવ હૈ ॐ સુધા મેં
ॐકાર જો ગાવે વનસરદન, સારે કષ્ટ વમટે હર પલ છીન
શાંકર કે ડમરુ મેં ગાજે, કૃષ્ણ કી મુરલી મેં બાજે
પાશ્વાનાથ ભગવાન કે ભીતર, ગુજે
ાં માંત્ર ॐ હી વનરાં તર
“ॐ ઋવર્” સમાન સવા આમમા, ॐ હૈ સ ૂયા સરવસ પરમામમા
જો યે પઢે ॐકાર ચાલીસા, સવા કાયા હો વસિ હમેશા

સાખી
ॐપુરુર્ સ ૃષ્ષ્ટકરન, હૈ પરબ્રહ્મ કા રુપ
ॐકાર કો જો રટે, હોવે બ્રહ્મસ્વરુપ

|| ઇવત શ્રી

Hઋવર્

વપ્રતેશભાઇ વવરળચતાં શ્રી

Hકાર

ચાલીસા સાંપ ૂણામ ્ ||

ॐકાર ચાલીસાનાાં ફાયદા
(1) ॐકાર ચાલીસાનાાં વનમય પઠનથી દરે ક મનુષ્ય વચ્ચે વેરભાવ દૂ ર થાય છે .
(2) આમમામાાં આધ્યાત્મમકતાનોપાયો સ્થપાય છે .

(3) ॐકાર ચાલીસાનાાં વનયવમત પઠનથી આવથિક વવકાસ થાય છે .
(4) શારીરરક કષ્ટપીડામાાંથી મુક્તત મેિવી શકાય છે .
(5) ળચિંતા અને માનવસક કે દૈ વવક તકલીફોમાાંથી મુક્તત મિે છે .
(6) અટકેલાાં કોઇપણ કાયો વનવવિધ્ને પાર પડે છે .
આવધ, વ્યાવધ, ઉપાવધ જેવા વત્રવવધ તાપોમાાંથી મુતત થવા ચમમકારરક ॐકાર ચાલીસાથી ફિ મિશે
જ તેમજ કુિદે વી કે કુિદે વતાની જાણ ન હોય એમને પણ ॐકાર ચાલીસા કરવાથી જાણ થશે જ.
નોંધ : :અમારા પ ૂ .ગુરુદેવ ॐઋવર્ વપ્રતેશભાઇની હૃદયની ભાવના છે કે ॐકાર ચાલીસાથી કોઇપણ
જાવત કે ધમાનાાં માણસને પ ૂણા ફાયદો થાય અને એ માટે જ અમે એને લોકો સુધી વવના મ ૂલ્યે
પહોંચાડીએ છીએ.

