આપ કોઇ અજ્ઞાત તકલીફનાાં શિકાર છો? તો એમાાંથી મક્ુ ત થવાની
ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

આજના આ કલિયુગમાાં તકિીફો ચોતરફ રહેિી જ છે . આજનો મનુષ્ય તકિીફો સામે સતત અને સતત
િડતો જ રહે છે . અમીર હોય કે ગરીબ દરે ક વ્યક્તત પાસે તકિીફો રોજ બ રોજનાાં જીવનકાળ દરષમયાન
અષવરતપણે આવ્યા જ કરે છે . એક તકિીફ દૂ ર થાય તયાાં બીજી તકિીફ શરૂ થઇ જ જતી હોય છે અને
મનુષ્યની આખી જીંદગી આ તકિીફોમાાંથી બહાર નીકળવામાાં જ પસાર થઇ જાય છે . પરાં ત ુ ઘણી
તકિીફ એવી હોય કે જે તકિીફો ના કોઇને કહી શકાય કે ના સહી શકાય કે ના એને સાલબત પણ કરી
શકાય અને મનુષ્યને એ ન દે ખાતી ન કહી શકાય એવી તકિીફો એ મનુષ્યને ત્રાહહમામ કરાવી દે છે .
આજનો આ િેખ આવી અજ્ઞાત તકિીફોનો સામનો કરી રહેિા માટે જ છે .
2010, 26 જાન્યુઆરી સવારનાાં દસ વાગ્યાનાાં સુમારે એક દાં પતી મારી પાસે આવ્યુ.ાં મને િણામ કરીને
પષતએ કહ્ુાં કે ગુરુજી મારી પતની અમુક તકિીફોથી હેરાન થઇ રહી છે . મને તો એની વાતમાાં તથ્ય ઓછાં
િાગે છે પરાં ત ુ મારા ષમત્રનાાં ખાસ આગ્રહથી હુ ાં આપની પાસે એ તકિીફોનાાં ષનવારણ માટે આવ્યો છાં.
આપ મારી પતનીની વાત ધ્યાનથી સાાંભળો એ માટે ષવનાંતી. પતની બોિી ગુરુજી અમે પષત-પતની અમારા
ઘરમાાં 7 વિષનાાં દીકરા સાથે રહીએ છીએ. હુ ાં એમ.બી.એ. ભણેિી છાં. પરાં ત ુ મારા દીકરાની પરવરીશ
બરાબર થાય એ માટે જોબ કરતી નથી. પરાં ત ુ છે લ્િા એક વિષથી મારી સાથે જે ઘટનાઓ થાય છે એ
ઘટનાઓથી હુ ાં ખ ૂબ જ લચિંષતત થઇ ગઇ છાં. મને એવી તકિીફો થાય છે કે જે હુ ાં સાલબત નથી કરી શકતી
પણ છતાાં પણ એ તકિીફો થાય છે . જેમકે બપોરનાાં 2 થી 4 દરષમયાન મને ઘરમાાં ઝાાંઝરનો અવાજ
સાંભળાય છે . ઘણીવાર એ ઝાાંઝરનાાં અવાજ સાથે હાસ્યનાાં પડઘા સાંભળાય છે . પેટમાાં સતત દુુઃખાવો
થાય છે અને પગમાાં સોજા આવે છે . મારા મનમાાં સતત પેટનાાં દુુઃખાવાને કારણે ભાર રહ્યા કરે છે .
ડોતટરની દવા િઉ છાં પણ કાાંઇ ફરક પડતો નથી. છે લ્િા એક વિષથી હુ ાં ખ ૂબ જ દુુઃખી છાં. હુ ાં મહહનો
મારી મમ્મીનાાં તયાાં રહેવા માટે ગઇ પણ તયાાં પણ મને આવી જ તકિીફ થતી હતી. મારા પષતને મેં
વારાં વાર સમજાયુ ાં પણ એ વાત સ્વીકારવા કે માનવા તૈયાર જ થતા નથી. એ મને જીદ કરીને
મનોલચહકતસક પાસે િઇ ગયા. 2 મહહના એની દવા પણ કરી છતાાં પણ પહરક્સ્થષત એવી ને એવી જ
રહી. કોઇપણ જાતનો ફરક પડયો નહહ અને મનોલચહકતસકની દવાથી મને ખ ૂબ જ ઊંઘ આવતી હતી અને
ઊંઘમાાં પણ સતત બેચેની રહેતી હતી. હુ ાં ખરે ખર આ તકિીફથી પીડાઇ રહી છાં. મને ઘણીવાર મરવાના
ષવચારો આવે છે . પષત બોલ્યો મારી ધમષપતની સાચુ ાં જ બોિતી હોય છે . બીજુ ાં એના પર મારુાં કોઇ દબાણ
નથી કે કૌટુાંલબક જવાબદારી પણ નથી કે જેથી ટેન્શનનાાં કારણે આવુ ાં થાય, એવુ ાં પણ નથી. એના પગનાાં
સોજા માટે અને પેટનાાં દુુઃખાવા માટે બધાજ મેડીકિ ટેસ્ટ કરાવી દીધા પણ મેડીકિ તપાસ દરષમયાન

બધા જ રીપોટષ નોમષિ આવે છે . ડોતટરની દૃષ્ષ્ટએ મારી પતનીનાાં શરીરમાાં કોઇ જ રોગ કે તકિીફ નથી.
હવે ગુરુજી આપ મારી પતની આ તકિીફમાાંથી બહાર આવી જાય એવો કોઇ ઉપાય બતાવો.
મેં બહેનની હસ્તરે ખા અને મુખમુદ્રા જોઇ અને કહ્ુાં કે આપ ‘રાજતય દોિ’ થી પીહડત છો માટે ‘રાજતય
દોિ’ થી શરીરનાાં અંદર કોઇ ભાગમાાં સતત પીડા, દુુઃખાવો અને ઘણીવાર અિગ અિગ િકારની
તકિીફો અનુભવાતી હોય છે . આ તકિીફ દૂ ર કરવા માટે હુ ાં આપને માંત્રસાગરમાાંથી ચમતકાહરક માંત્રરૂપી
મોતી આપુ છાં.
પાાંચ મહહના પછી એ દાં પતી મને ફરી મળવા આવ્યુ.ાં પષત-પતની બાંન્ને ખુશહાિ હતા. પષતએ મને કહ્ુાં કે
ગુરુજી આપે આપેિા માંત્રએ મારી પતનીને નવજીવન આપયુ ાં છે . હુ ાં પોતે એની વાત પર ષવશ્વાસ નહોતો
કરતો પણ આપે આપેિ માંત્ર ગણવાની શરૂઆત કયાષ પછી ધીમે ધીમે એની તકિીફો દૂ ર થવા િાગી
અને પાાંચ મહહના પછી અતયારે સાંપ ૂણષ દુુઃખાવારહહત જીવન જીવી રહી છે . અમારા પર ગુરુજી આપની
કૃપા હાંમેશા આવી જ રાખજો.
આ બહેનને જે માંત્ર આપયો હતો તે હુ ાં આપને પણ આપુ છાં. આ માંત્ર જે િોકોને તકિીફ હોય એ િોકો
તો ગણે જ પરાં ત ુ જેને તકિીફ ન હોય તે િોકો પણ આ માંત્ર ભષવષ્યમાાં આવી તકિીફ ઊભી ના થાય
તે માટે પાણી પહેિા પાળ બાાંધવાના ઇરાદે થી પણ ગણી શકે છે . તકિીફ થતી હોય એ િોકો માંત્ર ના
ગણે તો એના બદિે કુટુાંબની કોઇ વ્યક્તત માંત્ર ગણી શકે છે .
માંત્રુઃ
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આ માંત્ર ગણવાની રીત :
સૌિથમ એક સ્ટીિની અથવા તો તાાંબાની વાડકીમાાં પાણી િેવ.ુ ાં એની અંદર ચપટી હળદર અને
ચપટી મરચુ ાં નાાંખવુ.ાં જમણા હાથની અનાષમકા આંગળી પાણીમાાં મ ૂકી ઉપરનો માંત્ર 45 વખત ગણવો
અને ॐઋષિ રલચત ॐકાર ચાિીસા એક વાર વાાંચવા. પછી એ અલભમાંષત્રત થયેલ ુાં જળ છોડ અથવા તો

ઝાડમાાં ઢોળી દે વ.ુ ાં ચાર મહહનામાાં ફરક તમને ધીમે ધીમે પડતો જશે અને છ મહહને સાંપ ૂણષપણે આ
તકિીફમાાંથી આપ બહાર આવી જશો.
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