ખ ૂબ મહેનત કરવા છતાાં પણ ફળ મળત ાં નથી? તો ફળપ્રાપ્તત માટેની
ચમત્કારરક ગરૂચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

“કર્મ કરો પણ ફળની આશા ન રાખો” ભગવદ ગીતાર્ાાં લખેલ આ વાતને દરે ક સર્જે છે પણ આજના
આધુષનક ષવિચક્રર્ાાં ફળ વગર કાર્ કર્ામ કરવુ ાં એ કોઇપણ વ્ર્ક્તત ર્ાટે શક્ય હોતુ ાં નથી. દરે ક વ્ર્ક્તતને
પોતાની ર્હેનત સાર્ે પ ૂરે પ ૂરુ વળતર ર્ેળવવાની ઇચ્છા હોર્ છે અને એ ઇચ્છા દરે ક વ્ર્ક્તતએ રાખવી
જ જોઇએ એવુ ાં હુ ાં પણ ર્ાનુ ાં જ છાં. ઘણીવાર વેપારીઓને એર્ના ધાંધાર્ાાં ર્હેનત કર્ામ પછી પણ નફો
ઓછો ર્ળતો હોર્, ભણતા ષવદ્યાથીઓ ર્હેનત કરવા છતાાં પણ સારા ર્ાકમ સ ન લાવી શકતા હોર્,
વ્ર્વસાર્ક્ષેત્ર સાથે સાંકળાર્ેલી વ્ર્ક્તતઓ પોતાની આવડત અને હોંષશર્ારી છતાાં પણ આષથિક વળતર
અને ર્ાન-સન્ર્ાન ન ર્ળતુ ાં હોર્, ગૃહહણીઓ પણ ઘરર્ાાં કુટુાંબને સાચવવા અને કુટુાંબની દે ખરે ખ રાખવા
છતાાં પણ એર્ને જશ ના ર્ળતો હોર્, સર્ાજર્ાાં સાર્ાજજક કાર્મ સાથે જોડાર્ેલો ર્ાણસોને ગર્ે તેટલી
ર્હેનત સારી કરવા છતાાં પણ એર્નો સાર્ાજજક દરજ્જો અને ર્ોભો ના વધતો હોર્ આવા બધા
વ્ર્ક્તતઓ ર્ાટે હુ ાં આ લેખ લખી રહ્યો છાં.
હુ ાં ર્ારી કષવતાની ચાર પાંક્તતઓ લખી રહ્યો છાં,
“ છે આવડત તો જીતી બતાડો,
ફળ ર્હેનતનુ ાં લઇ બતવો
જગ
ાં ભલે હોર્ જીંદગી,
હાર્ામ વગર લડી બતાવો ”

2009, નવેમ્બર ર્હહનાર્ાાં બનેલી સત્ર્ ઘટના અહીં રજુ કરુાં છાં. આ લેખોની શૃખ
ાં લાર્ાાં હુ ાં જે ઘટનાઓ
લખી રહ્યો છાં એ બધી સત્ર્ ઘટનાઓ છે . એકવાર એક ર્લ્ટીનેશનલ દવા બનાવતી કાંપનીનાાં
આસીસ્ટન્ટ ર્ેનેજર ર્ારી પાસે આવ્ર્ા. એર્ણે ર્ને કહ્ુાં કે ગુરૂજી હુ ાં છે લ્લા 20 વિમથી દવા બનાવતી
કાંપનીઓર્ાાં કાર્ કરી રહ્યો છાં. અત્ર્ારે પણ હુ ાં દવા બનાવતી એક કાંપની સાથે જોડાર્ેલો છાં. છે લ્લા 20
વિમથી કાંપનીઓનાાં ટાગેટ હુ ાં સર કરીને આપતો રહ્યો છાં છતાાં પણ ર્ને જોઇએ એટલુાં આષથિક વળતર
ર્ળતુ ાં નથી તેર્જ કાંપનીર્ાાં જે ર્ાન સન્ર્ાન ર્ળવુ ાં જોઇએ એ પણ ર્ળતુ ાં નથી. આવક વધે અને
િગષત થાર્ એ ર્ાટે છે લ્લા 20 વિમર્ાાં ર્ેં ર્ારી પાાંચ નોકરી બદલી છે . આજે ર્ારી ઉંર્ર 46 વિમની
થઇ છે અને ર્ારી ર્હેનતનુ ાં ર્ને જે પ ૂણમ ફળ ર્ળવુ ાં જોઇએ એ ર્ળતુ ાં નથી. આપની નાર્નાાં સાાંભળી હુ ાં
આપની પાસે આવ્ર્ો છાં. આપ ર્ને ર્હેનતનુ ાં ફળ ર્ળે એવી હદશા બતાવવાની કૃપા કરશો.

એ સજ્જનની વાત સાાંભળી ર્ેં એર્ને કહ્ુાં કે આપના મુખમુદ્રા અને ઓરાની પહરક્સ્થષત પરથી એવુ ાં
ચોક્કસ દે ખાર્ જ છે કે આપને આષથિક સફળતા પુરેપરુ ી ર્ળતી નથી પણ તર્ારી એક ખાર્ી તર્ને કહી
દઉં પહેલા. તર્ે 20 વિમર્ાાં ઉતાવળ કરીને પાાંચ જોબ બદલી ચ ૂક્યા છો જે ર્ોગ્ર્ નથી. હા, સારી તક
ર્ળતી હોર્ તો લેવી જોઇએ પરાં ત ુ તર્ારા કહેવા િર્ાણે જ્ર્ારે જ્ર્ારે તર્ે નોકરી બદલી છે ત્ર્ારે
તર્ારી આષથિક આવકર્ાાં કોઇ ર્ોટો વધારો થર્ો નથી છતાાં પણ તર્ે તર્ારી ઉતાવળનાાં કારણે અને
બીજી કાંપની તર્ને આષથિક રીતે િોત્સાહીત કરીને આગળ વધારશે એવુ ાં ર્ાનીને તર્ે નોકરી બદલતા
ગર્ા છો. ર્ારુાં કહેવ ુ ાં એવુ ાં છે કે અત્ર્ારે તર્ે જે નોકરી સાથે જોડાર્ેલા છો એ નોકરી સાથે કાર્મરત રહો.
તર્ે જે ર્હેનત કરી રહ્યા છો તેન ુ ાં તર્ને પુરેપ ૂરુાં આષથિક વળતર ર્ળે એ ર્ાટે હુ ાં તર્ને એક ચર્ત્કાહરક

ર્ાંત્ર અને ॐકાર ચાલીસા આપુ છાં પણ આ ર્ાંત્ર અને ॐકાર ચાલીસા સતત છ ર્હહના કર્ામ પછી એનો
ફાર્દો દે ખાશે. ર્ાટે ધીરજ રાખી અને ર્ાંત્ર કરશો.
નવ ર્હહના પછી એ સજ્જન ર્ારી પાસે ફરી આવ્ર્ા. તેર્ણે ર્ને કહ્ુાં કે ગુરૂજી આપે આપેલા ર્ાંત્રથી
ર્ારા જીવનર્ાાં ઘણો જ ફાર્દો થઇ ગર્ો. છે લ્લા ત્રણ ર્હહના પહેલા જ જર્ીનનો એક નાનકડો ટુકડો જે
ર્ેં 15 વિમ પહેલા લીધો હતો જેર્ાાં લીગલ િોબ્લેર્ હતો અને જેને હુ ાં લગભગ ભ ૂલી જ ગર્ો હતો અને
ર્ેં ર્ાની લીધુ ાં હતુ ાં કે આ જર્ીનર્ાાં કશુ ાં ર્ળવાનુ ાં નથી. અચાનક એ િોબ્લેર્ દૂ ર થઇ જવાથી ર્ારો એ
જર્ીનનો ટુકડો સારા ભાવે વેચાઇ ગર્ો. અને જેના ર્ાટે હુ ાં આપને ર્ળ્ર્ો હતો એ નોકરીર્ાાં ર્ને
િર્ોશન ર્ળ્્ુ ાં તેર્જ પગારર્ાાં પણ સારો વધારો ર્ળ્ર્ો અને ર્ેનેજર બનાવી ર્ને અર્દાવાદ થી પ ૂના
ર્ોકલવાર્ાાં આવ્ર્ો. તેર્જ ર્ારા કાર્ની કદર કરવાર્ાાં આવી અને આ વિમ દરષર્ર્ાન કાંપની ર્ાટે કાર્
કરવા બદલ શ્રેષ્ઠ કાર્મરત કર્મચારીનો એવોડમ પણ ર્ળ્ર્ો. આપે આપેલો ર્ાંત્ર હુ ાં ષનર્ષર્ત કરતો રહીશ.
આપના આશીવામદ ર્ારા પર સદાર્ રાખજો. આ સજ્જનને ર્ાંત્રસાગરર્ાાંથી ર્ોતીરૂપ આપેલ ર્ાંત્ર હુ ાં
આપને પણ આપુ છાં. આ ર્ાંત્ર અને ॐકાર ચાલીસા કોઇપણ સર્ર્ે કોઇપણ વ્ર્ક્તત ગણી શકે છે . આ

ર્ાંત્ર 27 વખત અને ॐકાર ચાલીસા એક વખત ગણવા. આ ર્ાંત્ર ગણતી વખતે તુલસીનાાં સાત પાન
લઇને બેસવાનુ ાં ડાબા હાથર્ાાં તુલસીનાાં પાન રાખવા અને જર્ણા હાથનાાં આંગળીનાાં વેઢાથી ર્ાંત્ર ગણવો
અને ॐકાર ચાલીસા વાાંચી જવા.

ર્ાંત્રઃ || ॐ સાહદકા સાહદકા કાર્ેષ ુ ત્રુવાન્ગ નર્ો નર્ઃ ||

|| ॐ નર્ઃ ||

