ુ ીબતમાાં ફસાયેલા છો? તો તેમાાંથી મક્ુ ત થવાની
કોર્ટ કચેરીની મસ
ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
આજનો માનવી એ આધુષનક યુગનો હોવાના કારણે અને કલિયુગમાાં જન્મ્યો હોવાના કારણે પોતાની
સહનશક્તત ગુમાવી ચ ૂક્યો છે . ચારે બાજુથી ઘેરાયેિો માનવી પોતાની ઉપર આવી પડેિી તકિીફોમાાંથી
અને આકક્મમક મુસીબતોમાાંથી બહાર નીકળવા માટે સામ, દામ, દાં ડ, ભેદ વાપરતો થયો છે . આજથી
પચાસ વિષ પહેિા દરે ક મુુ્ય કોટષ કચેર અને પોિીસ મટેશનનાાં પગષથયાાં મોટામાાં મોટ મુસીબત ના
આવી હોય તયાાં સુધી ચઢતો ન હતો અને જેની જોડે ષવખવાદ હોય એ વ્યક્તત સાથે સમાધાન કર થોડુાં
જતુ ાં કર વાતને ભ ૂિી જતો હતો. જ્યારે પચાસ વિષ પછ આજનો માણસ નાની-નાની બાબતો કે
તકિીફો જે સામસામે બેસીને ઉકેિી શકાય એમ હોય છતાાં પણ એ કોટષ કચેર નાાં રમતા ઉપર ચાિે છે .
એટિે ખરે ખર જે માણસ સાચો હોય એ કોટષ કચેર નાાં િાાંબા ચક્કરોમાાં અટવાયેિો રહે છે અને જ્યારે
એને ન્મયાય મળે છે તયારે એુુ ાં અક્મતતવ પણ રહ્ુાં હોતુ ાં નથી. આથી કોટષ કચેર માાં ચાિતી કોઇપણ
િકારની મુસીબતમાાં કોટષ માાં િડતી વ્યક્તત જે સાચી હોય તેને ષવજય મળે અને તેની સચ્ચાઇની જોડે
ઇશ્વર ય શક્તતનાાં આશીવાષદ રહે અને સતયનો જય થાય એવી ભાવના મારા હ્રદયમાાં રહેિી છે .
5 ઓતટોબર, 2008માાં એક ભાઇ માર પાસે આવ્યા. સમય સાાંજનાાં પાાંચ વાગ્યાનો હતો. એમણે કહ્ુાં
ગુરૂજી મારા બાપ દાદાની કરોડો રૂષપયાની સાંપષિ જેમાાં મારો પચાસ ટકાનો હહમસો છે . એ મારા મોટા
ભાઇએ જે વિોથી એનો વહ વટ સાંભાળતા હતા એમણે પચાવી પાડ છે . 1995 થી 2000 સુધી મેં
એમને પુ્કળ સમજાવવાનો અને મનાવવાનો િયતન કયો. મેં એમને તયાાં સુધી ક ધુ ાં કે મારો
કાયદે સરનો પચાસ ટકાનો હહમસો થાય છે છતાાં પણ આપ મને ચાિીસ ટકા પણ આપશો તો હુ ાં મવીકાર
િઇશ. તમે મારા મોટાભાઇ છો, હુ ાં તમાર જોડે કોટષ કચેર કરવા માાંગતો નથી. પરાં ત ુ મારા મોટા ભાઇએ
ુ ર માાં માર વારસાગત સાંપષિનો હક્ક
સાફ ઇનકાર કર દ ધો. છે વટે હાર ને અને થાક ને મેં 2001, ફેબ્રઆ
મેળવવા માટે કોટષ કેસ કયો. આઠ વિષથી કોટષ માાં કેસ ચાિી રહ્યો છે પરાં ત ુ હજી પણ એનો ઉકેિ આવ્યો
નથી અને માર પાસે કોટષ માાં આગળ િડવાના પૈસા પણ રહ્યા નથી. છે લ્િા આઠ વિષથી હુ ાં કામ ધાંધો
છોડ ને કોટષ નાાં ચક્કર કાપી રહ્યો છાં. હુ ાં ચારે બાજુથી ઘેરાઇ ગયો છાં. માર પાસે જો પૈસા હોત તો મારા
મોટાભાઇ પાસેથી મારા હક્કનો હહમસો માાંગત પણ નહહ પણ હુ ાં અતયારે આષથિક ર તે કાંગાિ થઇ ગયો છાં.
ગુરૂજી માર આ તકિીફમાાંથી મને મુક્તત અપાવો. મેં આ ભાઇની વાત સાાંભળ માંત્રસાગરમાાંથી માંત્રરૂપી
મોતી એમને આપયુ.ાં મેં એમને કહ્ુાં આપનો િોબ્િેમ થોડો જહટિ છે પરાં ત ુ આપ ષનયષમતરૂપે આ માંત્ર
કરશો તો તમારા બાપ-દાદાની ષમિકતમાાં તમારો જ હહમસો છે એમાાં ચોક્કસ તમને તમારો ભાગ મળ
જશે. એ પછ એ ભાઇ છે લ્િા આઠ મહહનાથી મને સતત મળતા હતા. એમના િોબ્િેમુુ ાં હજી કાંઇ હરઝલ્ટ

આવ્યુ ાં ન હતુ.ાં એમની ષનરાશા વધતી જતી હતી. પરાં ત ુ મારા શબ્દો પર શ્રદ્ધા રાખી માંત્ર રોજ
આમથાપ ૂવષક ગણતા હતા.
જૂન, 2009 માાં અચાનક એ સાાંજે ચાર વાગે આવી ગયા. એમણે મને કહ્ુાં ગુરૂજી આપના આશીવાષદથી
મારા હહમસાની ષમિકતુુ ાં કાયષ પહરપ ૂણષ થઇ ગયુ.ાં મેં કહ્ુાં કેવી ર તે? એમણે કહ્ુાં અમારા કુટુાંબુુ ાં
રાજમથાનમાાં કુળદે વતાુુ ાં માંહદર છે . એ માંહદરનાાં મહાંત મોટાભાઇનાાં તયાાં અવારનવાર આવતા હોય છે .
મારા મોટાભાઇ એમને ખ ૂબ જ માને છે . તેઓ મોટા ભાઇનાાં ઘરે આવ્યા હતા અને એમણે મોટાભાઇને
પહેિી વાર સમજાવ્યા કે ભાઇ-ભાઇ વચ્ચે સાંપષિ બાબતમાાં સાંઘિષ કર શ તો આપણા કુળદે વતા નારાજ
થશે. હવે સમય પાક ગયો છે , તુ ાં તારા નાનાભાઇને બોિાવી તેનો થતો હહમસો આપી દે . એમની
હાજર માાં મોટાભાઇએ મને બોિાવી ગળે િગાડ ને મારો હહમસો આપી દ ધો અને એમને અમારા બે
ભાઇઓ વચ્ચે સાંબધ
ાં કરાવ્યો. અમારા કુળદે વતાનાાં માંહદરનાાં મહાંત વિષમાાં બે વાર મોટાભાઇનાાં ઘરે
આવતા હતા. પરાં ત ુ આટિા તેર વિષમાાં ક્યારે ય આ વાત ઉચ્ચાર ન હતી અને આ માંત્ર ચાલુ કયાષનાાં
આઠ મહહનામાાં પહેિીવાર તેમણે ભાઇને વાત કર અને ભાઇ માની ગયા. હુ ાં તરત જ સમજી ગયો કે આ
ચમતકાર આપે આપેિા માંત્રનો જ છે . હુ ાં આપનો જેટિો પણ ઉપકાર માુુ ાં એટિો ઓછો છે . આપના
આષશિ મારા પર સદાય રાખજો. જે િોકો કોટષ કચેર કે બીજા કોઇ આવા કાયદાક ય િોબ્િેમ અથવા
સરકારની બીજી એજન્મસીઓનો કારણ વગર ડર રહેતો હોય તેમને એમાાં ષવજય મળે એ માટે આ માંત્ર
આપુ ાં છાં.
માંત્રઃ || ॐ વાજમ વાજમ કઠવતય સુવાલુ મુક્તતતા નમઃ

||

આ માંત્ર રોજ 61 વખત આંગળ નાાં વેઢે ગણી સવારે 5 થી 8 અથવા રાત્રે 9 થી 11.30 દર્યાન ગણીને
અલભમાંષત્રત જળ પી િેવ.ુ ાં માંત્ર ગણતા પહેિા મટ િની વાડક માાં પાણી િઇને બેસવુ ાં અને માંત્ર બોિતી
વખતે જમણા હાથની અનાષમકા આંગળ પાણીમાાં રાખવી. જેથી પાણી અલભમાંષત્રત થયુ ાં કહેવાય. આ
માંત્ર સતત કરવો જ્યાાં સુધી કોટષ કચેર નાાં િશ્નનો ઉકેિ ન આવે.
|| ॐ નમઃ

||

