પ્રાર્થનાન ું ફળ ચોક્કસ મળે છે ...
- ॐઋષિ
ષિતેશભાઇ
અનેક લોકો કહે કે આપણે તો ફળની અપેક્ષા વગર કામ કરવાન ું છે પરત ું એવ ું નથી. તમે જે કુંઇપણ
કરો છો તેની પાછળ કોઇ ધ્યેય હોય છે કે લક્ષ્ય હોય છે . તમે ચાલો છો ત્યારે તમને ખબર હોય છે કે
તમારે ક્ાું જવાન ું છે ? એ જ રીતે સકામ અને ષનષ્કામ િાથથના થતી હોય છે અને તેન ું ભૌષતક અને
આધ્યાત્ત્મક ફળ અચ ૂક મળત ું જ હોય છે .
એક ભક્ત હોય છે . તેની પાસે ષવશ્વની તમામ ભૌષતક વસ્તઓન ું સખ હોય છે પરું ત તેને એમ છે કે મારે
પરમેશ્વરની ષનકટતા મેળવવી છે અને િાથથના કરે છે . પ ૂણથ શ્રદ્ધાથી ભક્ક્ત કરે છે પરું ત તેની િાથથના કરે
છે . પ ૂણથ શ્રદ્ધાથી ભક્ક્ત કરે છે પરું ત તેની િાથથના ફળતી નથી. આવ ું કેમ થય ું ? અન્ય એક વ્યક્ક્ત
ભૌષતક કામના માટે દરરોજ ષનષિત સમયે દરરોજ િાથથના કરે છે અને તેની િાથથના ફળે છે . બસ
તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે તેની પાસે ગરન ું માગથદશથન હોય છે . માગથ તમે કોઇ પણ લો, ભૌષતક કે
આધ્યાત્ત્મક તેમાું િથમ શરત એવી છે કે ગર સમક્ષ સુંપ ૂણથ સમપથણ અને તેઓના સ ૂચવેલા દદશાષનદે શોને અનસરો તો સફળતા તમારી પાસે આવી જાય છે .
િાથથના એ માત્ર ભૌષતક કે આધ્યાત્ત્મક િગષત માટે જ નથી કરાતી પરું ત આજના ઝડપી યગમાું
માનષસક શાુંષત મેળવવા માટે પણ કરવામાું આવે છે . કોઇ ધમથ એવો નહીં હોય કે જેમાું પોત-પોતાની
પધ્ધષત અનસાર િાથથના કરવાન ું ન કહેવામાું આવ્ય ું હોય. સીધી-સાદી અને સરળ ભાિામાું કહીએ તો
િભ સમક્ષ આત્મ-ષનવેદન કરવાન ું હોય છે . પરું ત તેમાું ક્ાુંય છળ-દું ભ કે કપટને સ્થાન હોત ું નથી.
કેમકે િભ કે તમારા ઇષ્ટ સમક્ષ આ બધી વસ્ત ચાલી શકતી નથી. માનવીને તમે છળી શકો પરું ત તમે
સ્વયુંને કે તમારા ઇષ્ટ, િભ સમક્ષ કપટ કે રાજરમત કરી શકતા નથી.
આજે તો ધમથ ને ષવજ્ઞાન સાથે સાુંકળીને જોવામાું આવી રહ્યો છે ત્યારે અનેક સુંશોધનો પણ સ ૂચવે છે કે
િાથથના અને સામદહક િાથથના પણ તમારા લક્ષ્ય ષસધ્ધ્ધમાું સહાયક-મદદરૂપ બની રહે છે . ષવશ્વભરમાું જો
એક જ સમયે, સમ ૂહમાું િાથથના થાય તો તેન ું પદરણામ ચમત્કાદરક હોઇ શકે છે . આ માટે જરરી છે
તમારો સુંકલ્પ અને ગરન ું માગથદશથન. બસ પછી ઇધ્છછત પદરણામ મળી શકે છે અને આજની તમારી
વ્યવહાદરક ભાિામાું કહ ું તો ફળની િાધ્તત થઇ શકે છે .
આ કાયથ માટે ગરનાું માગથદશથનની સાથે એક આવશ્યકતા શ્રદ્ધા-ભાવનાની પણ છે . એક સુંસ્કૃત
સભાષિતમાું કહેવામાું આવ્ય ું છે કે આ સાત વ્યક્ક્તઓ ઉપર તમારી જે િમાણેની શ્રદ્ધા હોય તે િમાણેન ું
ફળ તમને મળે છે . (1) દે વ અથાથત ્ તમારા ઇષ્ટ ભગવાન (2) ગરએ આપેલા મુંત્રમાું (3) જ્ઞાષન પરૂિ
(4) તીથથ સ્થાનમાું (5) ભાગ્ય (6) ઔિધ (7) ગર આ સાતેયમાું તમને જેટલી શ્રદ્ધા હશે તેટલ ું ફળ
મળશે. ક્ારે ક તમારે જ એવ ું નથી થત ું ? તમે બીમાર થયા હોવ ત્યારે કોઇ તમને એંમ.ડી. ડોક્ટર પાસે

લઇ જાય ત્યારે કદાચ તેમણે જે દવા આપી હોય તેની જોઇએ તેટલી અસર તમને ન પણ થાય ? પરું ત
તમારા ફેષમલી ડોક્ટર હોય પછી ભલેને તે એમ.બી.બી.એસ. જ કેમ ન હોય પરું ત તેમણે આપેલી
દવાથી-ઔિધથી તમે તરત જ સાજા થઇ જાવ છો. તેની પાછળ તમારી શ્રદ્ધા પણ કામ કરતી હોય છે .
એક રીતે કહીએ તો િભ કે તમારા ઇષ્ટ સમક્ષ તમે જે કુંઇપણ કહો છો ત્યારે સૌિથમ તો એવો શદ્ધ
ભાવ રાખવો જોઇએ કે મને જે કુંઇપણ મળય ું છે તે માટે આપનો આભારી છું. ત્યારબાદ આપનો સુંકલ્પ
તથા ગરએ દશાથવલ
ે ો મુંત્ર કે શ્લોક અથવા જે પણ કહ્ ું હોય તે મજબ તે સમયે તેન ું અનસરણ કરવ ું
જોઇએ. વૈષશ્વક ચેતના સાથે આપણો સુંબધ
ું સ્થપાવો જોઇએ તે જરૂરી છે અને પછી તમને િકૃષતનો જે
િેમ મળે છે તે તેનાું માટે અહીં શબ્દ પણ ઓછા પડે તેવી ક્સ્થષત છે .
અંતમાું એટલ ું તો ચોક્કસ કહી શકાય કે મહાન વ્યક્ક્તઓએ પણ મશ્કેલીમાું િાથથનાની મદદ લીધી છે
પછી તે આક્રમણખોરોની સામે લડતા શ ૂરવીરો હોય કે મહાત્મા. માટે ષનષિત છે કે તમારી શ્રoદ્ધાપ ૂવથક
અને શદ્ધ મનથી કરવામાું આવેલી િાથથના હુંમેશા ફળે છે . ગરન ું માગથદશથન પણ તેમાું જોડાય ત્યારે તેની
ગષત તીવ્રથી તીવ્રતમ થઇ જાય છે . આવો આપણે પણ ષનયષમત િભ સમક્ષ આત્મષનવેદન કરીએ અને
સવાાંગીણ િગષતનાું પુંથે અગ્રેસર બનીએ.
િાથથનાન ું ફળ મળે એ માટેનો મુંત્રઃ
|| ॐ સવલ્ય રકત્ય ષસવાષત નમઃ ||

ॐકાર ચાલીસા
ષવશ્વશાુંષત મુંત્ર

|| ॐ શાુંષત શાુંષત ષવશ્વમાન કર કર વામ સ્વાહા ||
(આ મુંત્ર 27 વખત કરી આપની ઇછછાપ ૂષતિ માટે સુંકલ્પ કરી પછી ॐકાર ચાલીસા ગણવા)

ॐકાર ચાલીસા
સાખી
સદગર શરણ મેં લીજીયે, દીજે વો વરદાન
ॐકાર કે તેજ સે, ષમટે ષતષમર અજ્ઞાન
જય ॐકાર સ ૃષ્ષ્ટ કે કતાથ, નાદબ્રહ્મ ષત્રભવન કે ભતાથ
તીન ગણો કે તમ હો સ્વામી, પરમષપતા હે અંતયાથમી

શાસ્ત્ર-પરાન અક્ષર કે આદદ, બ્રહ્મા, હદર, હર ઓર સનકાદદ
જપત ષનરું તર ॐ કી માલા, સ ૃજક, સુંહારક, રખવાલા
સવથ મુંત્ર મેં ॐ હે આગે, કુંડલલની 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 ષનરું તર, ॐ હૈ સત્ય, ષશવ, ઓર સ ુંદર
દરદ્ધદ્ધ, ષસદ્ધદ્ધ હૈ ॐ કી દાસી, પડે નહીં ગલ જમ કી ફાુંસી
ગ્રહદશા સબ ॐ સધારે , જીવન મેં હો વ્યારે ન્યારે
મન-ક્રમ-વચન કી હોવે શદ્ધદ્ધ, િગટે ॐ સે સબ સદબદ્ધદ્ધ
આત્મ-અનાત્મ ષવવેક જગાવે, અંતઃકરણ કે દોિ ષમટાવે
અગમ-ષનગમ કે ભેદ બતાવે, ષપિંડ મેં હી બ્રહ્માુંડ દદખાવે
િણવમુંત્ર કી મદહમા ભારી, જપો સદૈ વ ॐ નરનારી
ॐ નમઃ કા મુંત્ર જો ધ્યાવે, તીન લોક કી સુંપત પાવે
ॐ ષત્રત્રાુંશ દક્રયા કી શક્ક્ત, ઇસી જન્મ મેં દે દે મક્ક્ત
જીવન મેં ભર દે તા ઊજાથ, ॐ સા મુંત્ર નહીં કોઇ દજા
ॐકાર હૈ િાણ ચેતના, સર-નર-મષનવર કરે વુંદના
િણવમુંત્ર હૈ ગર સમાના, ષતષમર ષમટાવે જો અજ્ઞાના
જ્ઞાન િકાશ હૃદય મેં કર દેં , લચદાનુંદ અંતર મેં ભર દે
સાત ચક્રોં કા કર દે ભેદન, બ્રહ્મરું ધ્ર મેં હો િાણ કા સ્થાપન
યોગશક્ક્ત કા ॐ હૈ દ્યોતક, સત્ત-લચત્ત-આનુંદ કા હૈ વાચક
વેદ ઉવાચ હદર ॐ તત સત, જગ હૈ ષમથ્યા ॐ હી હૈ સત
ॐ હૈ ગુંગાજલ સા પાવન, કર દે તા હૈ શદ્ધ જો તન-મન
ॐકાર હૈ ચક્ર સદશથન, કાટે સવથ પાપ કે બુંધન
દૃશ્ય પદારથ સવથ ષવનાશી, કાલાતીત ॐ અષવનાશી

ॐકાર કો રામને ધ્યાયા, જનક સભા મેં ધનિ ઉઠાયા
ગોષવિંદ ને જબ ગીતા ગાઇ, ॐ ને અપની પહચાન બતાઇ
ષનરાકાર-સાકાર મેં રાજે, સ ૃષ્ષ્ટ કે કણ-કણ મેં ષવરાજે
ધમથ-અથથ, કામ ઓર મક્ક્ત, ॐ સે ષમલે સવથ સુંતષ્ષ્ટ
ॐ કે લબના હૈ યજ્ઞ અપ ૂણથ, ॐ સે હી સ્વાહા સુંપ ૂણથ
ॐકાર કો ત્જસને ધ્યાયા, લગી ઉસે ના જગ કી માયા
લખચોરાસી ફુંદ છડાયા, મોક્ષદ્વાર પે ॐ લે આયા
પુંચમહાભ ૂતો મેં સમાયા, ચારો અંતઃસ્કરણ મેં છાયા
ॐકાર ગાયત્રી ષવદ્યા મેં, અમર તત્વ હૈ ॐ સધા મેં
ॐકાર જો ગાવે ષનસદદન, સારે કષ્ટ ષમટે હર પલ છીન
શુંકર કે ડમર મેં ગાજે, કૃષ્ણ કી મરલી મેં બાજે
પાશ્વથનાથ ભગવાન કે ભીતર, ગજે
ું મુંત્ર ॐ હી ષનરું તર
“ॐ ઋષિ” સમાન સવથ આત્મા, ॐ હૈ સ ૂયથ સરષસ પરમાત્મા
જો યે પઢે ॐકાર ચાલીસા, સવથ કાયથ હો ષસદ્ધ હમેશા

સાખી
ॐપરિ સ ૃષ્ષ્ટકરન, હૈ પરબ્રહ્મ કા રપ
ॐકાર કો જો રટે, હોવે બ્રહ્મસ્વરપ
|| ઇષત શ્રી

Hઋષિ
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Hકાર

ચાલીસા સુંપ ૂણથમ ્ ||

