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ુ માાં ચમત્કારિક બ્રહ્માસ્ત્ર એટિે ॐકાિ ત્રિિાાંશ રિયાયોગ
કલિયગ
-

ॐકાિ ઋત્રિ ત્રિતેશભાઇ

ચમત્કાર એ આજના ભૌતિક અને આધુતનક યુગમાાં આસ્તિક અને નાસ્તિક બાંન્ને પ્રકારનાાં માણસોને ગમિો શબ્દ
પણ છે અને જીવનમાાં ચમત્કાર સર્જાય િેમ દરે ક વ્યસ્તિ ઇચ્છિો પણ હોય છે . પરાં ત ુ મારી દ્દષ્ટિએ કોઇપણ
માણસનુ ાં અિકેલ ુાં કોઇપણ કાયા આતિ, વ્યાતિ અને ઉપાતિનાાં તિતવિ િાપોમાાં ફસાયેલો મનુટય ઝડપથી બહાર
આવી પોિાનુ ાં જીવન ઉત્તમ રીિે જીવી શકે એને હુ ાં ચમત્કાર કહીશ. હુ ાં માનુ છાં દરે ક માણસને પોિાના જીવનમાાં
આવિા કટિો અને મુશ્કેલીઓમાાંથી બહાર નીકળવુ ાં હોય છે પણ ઘણીવાર માણસ પાસે યોગ્ય માગાદશાનનાાં
અભાવે નાનો પ્રોબ્લેમ પણ મોિો બની એને પરે શાન અને દુુઃખી કરિો હોય છે . શાસ્ત્રોએ મનુટયનાાં જીવનમાાં
મુશ્કેલીઓ અને િકલીફો આવે નહહ અને આવે િો એ સાંપ ૂણાપણે દૂ ર થઇ ર્જય અને વ્યસ્તિ િીમે િીમે પોિાનુ ાં
જીવન ઉત્તમ રીિે જીવી શકે એના રતિા અને ઉપાયો બિાવ્યા છે . આ રતિા અને ઉપાયો એ મનુટયનાાં ઓરામાાં
માંિશાસ્ત્રનાાં તપાંદનો ઊભા કરી એ મનુટયની િકલીફોને જડમ ૂળથી કાઢવા માિે સક્ષમ છે . િો આવો જ એક
અલૌહકક હિયાયોગ પ ૃથ્વી પર સૌપ્રથમવાર થઇ રહ્યો છે . જે શાસ્ત્રોતિ શસ્તિ અને કુદરિની ઊર્જાનો સમન્વય
કરી હુ ાં આપને સાંપ ૂણાપણે સક્ષમ અને આપની અંદર રહેલી શસ્તિઓને બહાર કાઢી માનવમાાંથી મહામાનવ
બનવાની પ્રહિયામાાં લઇ જવા માાંગ ુ છાં. એ હિયાયોગ એિલે ॐકાર તિિાાંશ હિયાયોગ. જે મનુટયને સાિકમાાંથી
તસદ્ધ બનાવવામાાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .
શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગીિાનાાં જ્ઞાન-તવજ્ઞાનયોગ નામનાાં સાિમાાં અધ્યાયનાાં 16માાં શ્લોકમાાં ભગવાન શ્રીકૃટણ અર્ુ ાને કહે
છે , હે ભરિ વાંતશયોમાાં શ્રેટઠ અર્ુ ાન, ચાર પ્રકારના ભતિજનો મને ભજે છે . આિા (સાંકિ તનવારણ માિે
ભજવાવાળા), અથાાથી (સાાંસાહરક પદાથોથી કામનાવાળા), જજજ્ઞાસુ (પરમાત્માને યથાથારૂપપમાાં ર્જણવાની
ઇચ્છાથી ભજવાવાળા) અને જ્ઞાની (પરમાત્માને જે ર્જણી ચ ૂક્યો છે િે) !.....
પરમાત્મા શ્રીકૃટણનાાં અમોઘ કથનને વાતિતવક જીવનમાાં સત્યાથા કરવા માિે શાસ્ત્રમાાંથી એક અદ્દભ ૂિ
શસ્તિપાિની હિયા શાસ્ત્રનાાં માગાદશાનથી મેં સરળ અને સહજ બનાવી છે . જેથી સામાન્ય માનવી પણ એ
હિયાયોગને સમજીને કરી શકે. આ હિયાયોગ અંિગાિ ભગવાન શ્રીકૃટણએ વણાવલ
ે ા ચાર પ્રકારનાાં ભતિજનોનો
સમાવેશ પણ થઇ ર્જય છે અને આ હિયાયોગનાાં માધ્યમથી િેમની ઇચ્છાઓની કામનાઓની શાસ્ત્રોતિ રીિે પ ૂતિિ
પણ થઇ શકે છે . શાસ્ત્રોતિ તસદ્ધ સાિન ॐકાર તિિાાંશ હિયાયોગનાાં સાિકને હિયાયોગની તવતિ સમયે આપવામાાં
આવશે.
પુરાણોમાાં કથા છે કે ગજ (હાથી)નો પગ જ્યારે ગ્રાહે (મગરે ) પકડયો ત્યારે સાંકિમાાંથી ઉગારવા માિે ગજે
પરમાત્માને પોકારિો આિાનાદ કયો અને પરમાત્મા તવટણુએ હહર અવિાર િારણ કરી, ગરુડ પર સવાર થઇ –
સુદશાન ચિ િારણ કરી ગજની વ્હારે િાયા અને િેને મગરનાાં સકાંર્જમાાંથી છોડાવ્યો. આિાભતિની આત્માએ આ
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રીિે સહાય કરી. ‘ॐકાર તિિાાંશ હિયાયોગ’ અંિગાિ પ્રથમ ‘ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગ’ નાાં ચિની પ ૂર્જ અને
સાિના કરાવવામાાં આવશે. સાિક દ્ધારા ‘ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગ’ ની હિયાતવતિથી એવા અદ્દભ ૂિ તપાંદનો
ઉત્પન્ન થશે જ પરમાત્મા સુિી પહોંચી િેમને ગજની માફક સાિકની સહાય કરવા માિે આવવુ ાં બાધ્ય થઇ પડશે.
ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગથી આપની અંદર પડેલી સુષપ્ુ િ શસ્તિઓ ર્જગૃિ કરી આપ તવયાં શસ્તિમાન બનો
એવો શસ્તિપાિ અને જ્ઞાન આપવામાાં આવશે.
ડાયાબબિીસ, બ્લડપ્રેશર, તરેસ જેવા અનેક રોગોને બેલેન્સ કરી ‘ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગ’ સાિકને ઉત્તમ
તવાતથ્ય પ્રદાન કરશે. ‘ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગ’ ની સાિના દરમ્યાન તુહિિ થિાાં આંદોલનો સાિકનાાં
શરીરમાાં રહેલ વાિ, તપત્ત, કફ એ િણેય દોષોને સાંતબુ લિ કરશે અને સાિકનાાં મનમાાં શસ્તિનુ ાં આંદોલન કરશે.
સાિકનાાં આિાભતિો માિે ‘ॐકાર તિશસ્તિ હિયાયોગ’ ની સાિના આશીવાાદરૂપપ છે . સાાંસાહરક સાંકિોમાાંથી મુસ્તિ
અપાવિો આ હિયાયોગ સાિકને િન, મનથી પ્રુલ્લલિ કરી આગામી સાિના માિે િાકાિવર બનાવશે.
મનુટય ગમે િેિલો શસ્તિમાન હોય, જ્ઞાનવાન હોય પણ જો િનવાન ન હોય િો િેની શસ્તિ અને જ્ઞાનનુ ાં
સચોિપણે મુલયાાંકન થતુ ાં નથી. કબળયુગમાાં આતથિક રીિે સાંપન્ન વ્યસ્તિ જ કુટુાંબ, સમાજ અને દુતનયામાાં માન
સન્માન િેમજ પ્રતિટઠા પ્રાપ્િ કરી શકે છે . કહેવાય છે ને, નાણાાં વગરનો નાતથયો ને નાણે નાથાલાલ.
સાિકને આતથિક સાંકડામણોમાાંથી મુતિ કરી, િનવૈભવથી સાંપન્ન કરવા માિે ॐકાર સાંપ્રદાયની પ્રમુખ સાિના
પદ્ધતિ ॐકાર તિિાાંશ હિયાયોગ અંિગાિ સાિકે પોિાની પાસે રહેલ ॐકાર શ્રી શ્રી શુભલક્ષ્મી હિયાયોગ ચિને
સન્મુખ રાખી માંિોચ્ચાર કરવાના રહેશે. સાિનાની હદવ્ય ઊર્જા અને સાિક દ્ધારા ઉચ્ચાહરિ માંિશસ્તિથી એવી
ઉજ્જવલ ઓરા ઉત્પન્ન થશે જ શ્રી શુભલક્ષ્મીદે વીનાાં સાિકને અખ ૂિ િનસાંપતિ આપવા માિે બાધ્ય કરી દે શ.ે
સાંપ ૂણા વેદસાંમિ આ હિયાયોગથી સાિક પોિાના જીવનમાાં એવી અસીમ આતથિક ઉન્નતિ હાાંસલ કરી શકે છે જેની
કલપના કરવી પણ કબળયુગમાાં અસાંભવ છે ને માિ આતથિક સદ્ધરિા જ નહીં પણ સાિકે સેવેલા િમામ સાાંસાહરક
મનોરથો, સાંકલપો અને ઇચ્છાઓને પણ પહરપ ૂણા કરશે – ॐકાર શ્રી શ્રી શુભલક્ષ્મી હિયાયોગ.
સ ૃષ્ટિકિાા પ્રણવબ્રહ્મ ॐકાર માંિમાાં રહેલી ઊર્જા એક સબમતસિબલ પાંપ જેવુ ાં કાયા કરે છે . મનુટયનાાં મ ૂલાિાર
ચિમાાં સપાની માફક કુાંડળી મારીને બેઠેલી કુાંડબલની શસ્તિને િે સાિ ચિોને ભેદન કરાવી છે ક સહસ્ત્રાચિ સુિી
ઉધ્વાગમન કરાવવાનુ ાં કાયા માંિ કરે છે . કુાંડબલની ર્જગરણ એક એવી અદ્ધદ્ધિીય ઘિના છે જે સાિકનાાં અનેક
જન્મોની સાિના – િપશ્ચયાા અને એ સાિકનાાં જીવનમાાં ચમત્કાહરક શાાંતિ પ્રસરે અને મોક્ષમાગાની હદશા મળે .
ॐકાર તિિાાંશ હિયાયોગ દ્ધારા પ ૂણાપણે કુાંડબલની શસ્તિની ર્જગૃતિ થાય. મ ૂલાિાર ચિમાાં સુષપ્ુ િાવતથામાાં બીજ
તવરૂપપે પડેલી શસ્તિ પ્રચાંડ માંિનાાં પ્રહારથી ર્જગૃિ થાય છે અને મ ૂલાિાર-તવાતિટઠાન, મબણપુર, અનાહિ,
તવશુદ્ધ, આજ્ઞાચિનુ ાં ભેદન કરી અંતિમ સાિમા ચિ સહસ્ત્રારચિમાાં પહોંચે છે ત્યારે ત્યાાં અમ ૃિની બુદ
ાં િપકે છે . જે
સાિકને જીવન મરણનાાં ચક્કરોમાાંથી-લખચોયાાસીનાાં ફેરાઓમાાંથી સદાને માિે મુતિ કરી દે છે અને સાિકની
આત્માને પરમાનાંદનાાં મહાસાગરમાાં ડુબાડી છે . પરાં ત ુ કુાંડબલની ર્જગરણ િે એક અત્યાંિ દુલાભ આધ્યાજત્મક
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ઉપલલ્બ્િ છે . બ્રહ્મતનટઠ ગુરૂપ અથવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનાાં આશીવાાદ તવના કોઇપણ સાિક માિ પોિાની
સાિનાનાાં બળે આ અમ ૃત્વને પ્રાપ્િ નથી કરી શકિો.
કોિી કોિી સાિકોમાાંથી કોઇને અટિતસધ્િી અને નવતનતિ પ્રદાન કરિી આ કુાંડબલની ર્જગરણની હદવ્ય અન ૂભ ૂતિ
થાય છે . એ વાિ િો સવાતવહદિ છે . પણ એવા તવરલા સાિકોમાાંથી કોઇક જ એવા દુલાભ તસદ્ધદ્ધપ્રાપ્િ સાિકો હોય
છે પોિાને થયેલી આ અલભ્ય અનુભ ૂતિનો અન ૂભવ અન્ય સાિકોને પણ કરાવી શકે. ‘અટિતસદ્ધદ્ધ નવતનતિ કે
દાિા – અસ વર દીન ર્જનકી માિા’ માિા ર્જનકીએ મહાવીર હનુમાનને વરદાન આપિા કહ્ુાં કે, િેઓ

અન્યને અટિતસદ્ધદ્ધ અને નવતનતિ પ્રદાન કરી શકશે.
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