ભૌતિક્િા અને આધ્યાત્મિક્િા પ્રાપ્િ કરવાનાાં સરળ િાર્ગ એટલે
ॐઋતિ રચિિ િિમકારરક ॐકાર િાલીસા
-ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
મેં મારા જૈન જ્યોષતિશાસ્ત્રના સ ૂક્ષ્મ અભ્યાસ અને ગહન અનુભવોનાાં આધારે ભારતનાાં 81 મહાન સાંતો,

24 જૈન તીર્થકરો, ષિદે વ- બ્રહ્મા, ષવષ્ણુ, મહેશ અને શ્રી શુભલક્ષ્મીદે વીના અનુસધ
ાં ાનમાાં ॐકાર ચાલીસા
લખવાનો િારાં ભ કયો. જે 81 સાંતોની જન્મકુાંડળી તર્ા તેમને ર્યેલાાં કેવળ જ્ઞાનનાાં સમયનાાં ઓરાને મેં
ધ્યાનમાાં લીધો તે તમામ સાંતો અને ભગવાનના નામ આ િમાણે છે .
(1) સાંત જ્ઞાનેશ્વર (2) શબરી (3) ભગવાન શ્રી સ્વામીનારાયણ (4) સખુબાઇ (5) સદનકસાઇ (6)
સુરદાસજી (7) સુદામા (8) સાવાંતા માલી (9) સેન નાઇ (10) સ્વામી હરરદાસજી (11) હરરમેઘા (12)
સુમેઘા (13) રાબીયા (14) ગુરુ નાનકદે વ (15) રસખાન (16) રાાંકા (17) બાાંકા (18) ઠાકુર શ્રી રામકૃષ્ણ
પરમહાંસ (19) સ્વામી ષવવેકાનાંદ (20) સ્વામી રામતીર્થ (21) રામદામ ચમાર (22) રામાનુજાચાયથ
(23) રુપ સનાતન (24) રૈ દાસ (25) વલ્લાભાચાયથ (26) માધવાચાયથ (27) ષનમ્બકાચાયથ (28)
ષવદુરજી (29) ષવદુર પત્ની (30) ષવભીિણ (31) ષવસોબા સરાફ (32) શાંકરાચાયથ (33) સાંત કબીર
(34) એકનાર્જી (35) કુાંભનદાસ (36) ખીમસાહેબ (37) ગરીબદાસ (38) ગોરાકુાંભાર (39) સાંતકષવ
શ્રી તુલસીદાસજી (40) ચૈતન્ય મહાિભુ (41) ચોખા મેળા (42) છીત સ્વામીજી (43) જનાબાઇ (44)
શકુબાઇ (45) જીવાંતી વેશ્યા (46) સાંત તુકારામ (47) દાદુ દયાળ (48) બાબા બુલ્લેશા (49) દામાજી
પાંત (50) દાસી જીવણ (51) દાસ સત્તાર (52) ધન્ના જાટ (53) નરષસિંહ મહેતા (54) સાંત નામદે વ
(55) નાભાદાસજી (56) પયાહારી બાબા (57) ગજાનાંદ મહારાજ (58) ભક્ત િહલાદ (59) ભક્ત ૃ ૃવ
ુ ન સરસ્વતી (64)
(60) ભગત પીપાજી (61) સાંત દે વીદાસ (62) પુરાંદર દાસજી (63) મૃુસદ
ભાણાસાહેબ (65) રષવસાહેબ (66) રાજા ભતુહ
થ રર (67) રાજા ગોપીચાંદ (68) મીરાબાઇ (69)
મદનમોહન માલષવયાજી (70) મોરાર સાહેબ (71) સાંત સવૈયાનાર્ (72) મોરો પાંત (73) પરમહાંસ
યોગાનાંદ (74) મેકરણ દાદા (75) ગાંગાસષત (76) સષત તોરલ (77) જેસલ (78) સાંતશ્રી જલારામ
(79) બજરાં ગદાસ બાપુ (બગદાણાવાળા) (80) શ્રી રાં ગઅવૃ ૂત મહારાજ (81) સાંત ષતરુવલ્લુર.
તદ્ ઉપરાાંત 24 જૈન તીર્થકરો અને શ્રી સીમાંધર સ્વામીના જન્મ સમયે તર્ા તેમને ર્યેલ પરમાત્માનાાં
સાક્ષાત્કારની ક્ષણને મેં ગણતરીમાાં લીધી. િજાષપતા બ્રહ્માજીના સ ૃષ્ષ્ટ સર્જનનો સમય, દે વાષધદે વ
ભગવાન શાંકરે જ્યારે સ ૃષ્ષ્ટને ઉગારવા હળાહળ ષવિનુ ાં પાન કર્ુું હતુ ાં એ સમય, ભગવાન શ્રી ષવષ્ણુ
નારાયણ શેિશૈયા પર બબરાજમાન ર્ઇ સમાષધ અવસ્ર્ામાાં રહી સ ૃષ્ષ્ટ સાંચાલન માટે કરટબદ્ધ ર્યા એ

ઘડી તેમજ તેમના નવ અવતારોનાાં જન્મસમયનાાં ગ્રહોની સ્સ્ર્ષત તર્ા સમુદ્રમાંર્નમાાંર્ી શ્રી
શુભલક્ષ્મીદે વીનુ ાં િાકટય અને તેમણે સમસ્ત સાંસારને આપેલાાં ધન વૈભવનાાં આષશિની શુભઘડી, આ

તમામ કાળચક્રોને, તેમની ષનષિત સ ૂક્ષ્મ ક્ષણોને મેં અનુસધ
ાં ાનમાાં લઇ ॐકાર િાલીસાનુ ાં સર્જન કર્ુું અને
પરરણામ....... અકલ્્ય, અદભ ૂત, અષવશ્વસનીય અને ઐષતહાષસક આવર્ુ.ાં ॐકાર ચાલીસા- આધ્યાત્ત્મક
મહાસાગરમાાંર્ી રદવય મોતી સમાન બનીને િગટયાાં. તમે પણ એકવાર એનાાં રદવયતમ િકાશની
અનુભ ૂષત કરો.

ॐકાર ચાલીસા
ષવશ્વશાાંષત માંિ

|| ॐ શાાંષત શાાંષત ષવશ્વમાન કુરુ કુરુ વામ સ્વાહા ||
(આ માંિ 27 વખત કરી આપની ઇચ્છાપ ૂષતિ માટે સાંકલ્પ કરી પછી ॐકાર ચાલીસા ગણવા)

ॐકાર િાલીસા
સાખી
સદગુરુ શરણ મેં લીજીયે, દીજે વો વરદાન
ॐકાર કે તેજ સે, ષમટે ષતષમર અજ્ઞાન
જય ॐકાર સ ૃષ્ષ્ટ કે કતાથ, નાદબ્રહ્મ ષિભુવન કે ભતાથ
તીન ગુણો કે તુમ હો સ્વામી, પરમષપતા હે અંતયાથમી
શાસ્ત્ર-પુરાન અક્ષર કે આરદ, બ્રહ્મા, હરર, હર ઓર સનકારદ
જપત ષનરાં તર ॐ કી માલા, સ ૃજક, સાંહારક, રખવાલા
સવથ માંિ મેં ॐ હે આગે, કુાંડબલની મ ૂલ સે જાગે
ॐ જપત હી ધ્વષન વો જાગે, ભ ૂતષપશાચ મ ૂઠ લઇ ભાગે
શબ્દ-સ ૂર સબ ॐ સે િકટત, ॐકાર હૈ નાદ અનાહત
યોગી ધ્યાન મેં રટે ષનરાં તર, ॐ હૈ સત્ય, ષશવ, ઓર સુદર
ાં
રરદ્ધદ્ધ, ષસદ્ધદ્ધ હૈ ॐ કી દાસી, પડે નહીં ગલ જમ કી ફાાંસી
ગ્રહદશા સબ ॐ સુધારે , જીવન મેં હો વયારે ન્યારે
મન-ક્રમ-વચન કી હોવે શુદ્ધદ્ધ, િગટે ॐ સે સબ સદબુદ્ધદ્ધ

આત્મ-અનાત્મ ષવવેક જગાવે, અંતઃકરણ કે દોિ ષમટાવે
અગમ-ષનગમ કે ભેદ બતાવે, ષપિંડ મેં હી બ્રહ્માાંડ રદખાવે
િણવમાંિ કી મરહમા ભારી, જપો સદૈ વ ॐ નરનારી
ॐ નમઃ કા માંિ જો ધ્યાવે, તીન લોક કી સાંપત પાવે
ॐ ષિિાાંશ રક્રયા કી શસ્ક્ત, ઇસી જન્મ મેં દે દે મુસ્ક્ત
જીવન મેં ભર દે તા ઊજાથ, ॐ સા માંિ નહીં કોઇ દુજા
ॐકાર હૈ િાણ ચેતના, સુર-નર-મુષનવર કરે વાંદના
િણવમાંિ હૈ ગુરુ સમાના, ષતષમર ષમટાવે જો અજ્ઞાના
જ્ઞાન િકાશ હૃદય મેં કર દેં , બચદાનાંદ અંતર મેં ભર દે
સાત ચક્રોં કા કર દે ભેદન, બ્રહ્મરાં ધ્ર મેં હો િાણ કા સ્ર્ાપન
યોગશસ્ક્ત કા ॐ હૈ દ્યોતક, સત્ત-બચત્ત-આનાંદ કા હૈ વાચક
વેદ ઉવાચ હરર ॐ તત સત, જગ હૈ ષમથ્યા ॐ હી હૈ સત
ॐ હૈ ગાંગાજલ સા પાવન, કર દે તા હૈ શુદ્ધ જો તન-મન
ॐકાર હૈ ચક્ર સુદશથન, કાટે સવથ પાપ કે બાંધન
દૃશ્ય પદારર્ સવથ ષવનાશી, કાલાતીત ॐ અષવનાશી
ॐકાર કો રામને ધ્યાયા, જનક સભા મેં ધનુિ ઉઠાયા
ગોષવિંદ ને જબ ગીતા ગાઇ, ॐ ને અપની પહચાન બતાઇ
ષનરાકાર-સાકાર મેં રાજે, સ ૃષ્ષ્ટ કે કણ-કણ મેં ષવરાજે
ધમથ-અર્થ, કામ ઓર મુસ્ક્ત, ॐ સે ષમલે સવથ સાંતષ્ુ ષ્ટ
ॐ કે બબના હૈ યજ્ઞ અપ ૂણથ, ॐ સે હી સ્વાહા સાંપ ૂણથ
ॐકાર કો ત્જસને ધ્યાયા, લગી ઉસે ના જગ કી માયા
લખચોરાસી ફાંદ છુડાયા, મોક્ષદ્વાર પે ॐ લે આયા
પાંચમહાભ ૂતો મેં સમાયા, ચારો અંતઃસ્કરણ મેં છાયા
ॐકાર ગાયિી ષવદ્યા મેં, અમર તત્વ હૈ ॐ સુધા મેં

ॐકાર જો ગાવે ષનસરદન, સારે કષ્ટ ષમટે હર પલ છીન
શાંકર કે ડમરુ મેં ગાજે, કૃષ્ણ કી મુરલી મેં બાજે
પાશ્વથનાર્ ભગવાન કે ભીતર, ગુજે
ાં માંિ ॐ હી ષનરાં તર
“ॐ ઋષિ” સમાન સવથ આત્મા, ॐ હૈ સ ૂયથ સરષસ પરમાત્મા
જો યે પઢે ॐકાર ચાલીસા, સવથ કાયથ હો ષસદ્ધ હમેશા

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

|| ઇષત શ્રી

Hઋષિ

ષિતેશભાઇ ષવરબચતાં શ્રી

Hકાર

ચાલીસા સાંપ ૂણથમ ્ ||

