ડર કે અજ્ઞાત ભયમાાંથી મક્ુ ત થવ ાંુ છે ? આ રહી ગરૂુ ચાવી
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

મનુષ્ય જન્મજાત ડર અને ભયની પરરસ્થષતમાાં જીવતો હોય છે . દુષનયામાાં દરે ક મનુષ્યમાાં ઓછા અથવા
તો વધારે અંશે ડર રહેલો જ હોય છે . ડર અને અજ્ઞાત ભય એ મનુષ્યનાાં જીવનનુ ાં ષનર્બળ પાસુ ાં છે . ડર
અને અજ્ઞાત ભય અલગ અલગ િકારનાાં હોય છે . ઉદાહરણ તરીકે જોઇએ તો સૌથી મોટો અને વધારે
મ ૃત્યુનો ડર, પરરક્ષામાાં નાપાસ થવાનો ડર, પૈસા જતા રહેવાનો ડર, માથે દે વ ુ ાં થઇ જવાનો ડર,
જવાર્દારી નીભાવવાનો ડર, મને જેલ થશે એવો ડર, ઇન્કમટેક્ષની રે ડ પડશે એવો ડર, મારા સાંતાનોનાાં
લગ્ન નહીં થાય એવો ડર આવા કેટલાય િકારનાાં ડર મનુષ્યનાાં મનમાાં સવાર રહેતા હોય છે . મનુષ્યનાાં
ડરનાાં કારણે જ નાનામાાં નાની વાતને મનુષ્ય પોતાના મનથી મોટુાં સ્વરૂપ આપી દે છે . એની આનાંદથી
જીવન જીવવાની િરિયા માનવી ભ ૂલી જાય છે . મારી જ લખેલી ચાર પાંક્તતઓ અહીંયા ટાાંકુ છાં.

“ડર ડર કે નહીં જીના,
હાર સે ના ગભરાના
જીત હૈ ડર કે આગે,
ભ ૂલો સે ડર મત જાના”

રડસેમ્ર્ર, 2009 ની એક સત્ય ઘટના આપની સામે રજુ કરુ છાં. એક સજ્જન મારી પાસે આવ્યા. એ
સજ્જને પોતાની સાથે અવાર-નવાર ર્નતી ઘટનાઓ ષવશે મને કહેવાનુ ાં ચાલુાં કયુ.ું ગુરૂજી હુ ાં આષથિક
સદ્ધર અને સાંસ્કારી પરરવારનો સભ્ય છાં. મારો સ્વભાવ છે લ્લા 10 વિબથી ખ ૂર્ જ ડરપોક ર્ની ગયો છે .
હુ ાં જીવનમાાં થતી દરે ક ઘટના જે નકારાત્મક છે તે મારી સાથે જ થશે એવુ ાં માનીને ચાલુ છાં. જેમકે ન્યુઝ
પેપરમાાં વાાંચ્યુ હોય કે કોઇ જગ્યાએ ર્ોમ્ર્ ધડાકા થયા તો મારુાં મ ૃત્યુ ર્ોમ્ર્ ધડાકાથી થશે તો? કોઇ
સગાવહાલાની માાંદગીનાાં સમાચાર સાાંભળી તેમની હોક્સ્પટલમાાં કે ઘરે ખર્ર કાઢવા જવુ ાં ત્યારે એ દદીને
જે રોગ થયો હોય તે રોગ મને થશે તો? મારી છાતીમાાં સ્નાયુઓનો દુુઃખાવો ઉપડે તો મને એમ થાય કે
મને હાટબ એટેક આવશે તો? અને જયાાં સુધી હુ ાં ડોકટર પાસે ષનદાન ન કરાવી લઉં અને ડોકટર જયાાં સુધી
એમ ના કહે કે તમને કોઇ રોગ નથી ત્યાાં સુધી મારા મનને શાાંષત મળે નરહ.
મારી ઉંમર અત્યારે 40 વિબ હોવા છતાાં 60 થી 70 વિબની અનુભવવા લાગ્યો છાં. હુ ાં મનથી એટલો
ડરપોક અને ષનર્બળ ર્ની ગયો છાં કે ઘણીવાર લગ્નજીવનનાાં 15 વિબ પછી પણ મને એવુ ાં લાગ્યા કરે છે
કે મારી પત્ની એક રદવસ મારી જોડે છૂટાછે ડા લઇ લેશે. કેમકે મેં 10 વિબ પહેલા એની જોડે ઝઘડો કયો

હતો અને એ ઝઘડાનાાં કારણે એ આજે કોઇ એક રદવસ મારી જોડે છૂટાછે ડા લેશે એવો એક ડર રહે છે .
જયારે હુ ાં વાહન ચલાવતો હોવુ ાં છાં ત્યારે મારાથી કોઇ વ્યક્તતને અકસ્માત થઇ જશે અને એ વ્યક્તત મ ૃત્યુ
પામશે અને મને ફાાંસીની સજા થશે એવો ડર મને લાગે છે . આવા અનેક ડરનાાં સકાંજામાાં હુ ાં સપડાયેલો
છાં.
આપનુ ાં નામ સાાંભળી ડરતા ડરતા તમારી પાસે આવ્યો છાં. કારણ કે મારા મનમાાં એવો ડર છે કે તમારી
પાસે એનુ ાં ષનદાન નરહ હોય તો હુ ાં શુ ાં કરીશ? પછી મેં એ સજ્જનને હસતા હસતા કીધુ ાં કે આપ ચચિંતા ન
કરો. આપ સુજજત્રાનાાં દોિમાાં સપડાયેલા છો. આ દોિ મનુષ્યને માનષસક રીતે ષનર્બળ ર્નાવી દરે ક
સપડાયેલા છો. આ દોિ મનુષ્યને માનષસક રીતે ષનર્બળ ર્નાવી દરે ક નકારાત્મક ઘટનાઓ જે જુએ જે
વાાંચે કે જે સાાંભળે એ ર્ધી ઘટનાઓ એની જોડે થશે તેવ ુ ાં જડર્ેસલાક રીતે માની લે છે . હુ ાં તમને
માંત્રશાસ્ત્રનાાં સમુદ્રમાાંથી માંત્રરૂપી એક એવુ ાં મોતી આપુ ાં છાં કે જે માંત્ર કરવાથી તમારી પરરક્સ્થષતમાાં 5
મરહનામાાં સાંપ ૂણબ સુધારો થઇ જશે.
ર્ે મરહના પછી એ સજ્જન મને ફરીવાર મળવા આવ્યા. એ સજ્જને મને કીધુ ાં કે ગુરૂજી આ માંત્રથી મને
ચમત્કારરક ફળ મળે છે . આ માંત્ર હુ ાં રદવસમાાં એકવાર તો કરુાં જ છાં પરાં ત ુ જયારે મને ડર કે ભય લાગે
ત્યારે પણ આ માંત્ર ગણુ છાં. જેનાથી મને ઘણીર્ધી રાહત દે ખાઇ છે . પાાંચ મરહના પછી એ સજ્જન ડર
નામનાાં રોગમાાંથી મુતત ર્ની ગયા અને એમની માનષસક પરરક્સ્થષત ક્સ્થર થઇ ગઇ. દુષનયામાાં ડરનો
ઇલાજ એ ફતત ને ફતત માંત્રશાસ્ત્ર પાસે જ છે . મેરડકલ સાયન્સ પાસે એવી કોઇ દવા નથી કે જે તમને
ડરમાાંથી મુક્તત અપાવી શકે. પરાં ત ુ તપસ્વી ઋષિમુષનઓની સાધના અને ઉપાસનાનાાં તપોર્ળથી ષસદ્ધ
થયેલા ર્ીજામાંત્રોનાાં માધ્યમથી મનુષ્ય ડરમાાંથી મુક્તત પામી શકે છે . ઇશ્વરે આપણને પુષ્કળ અને અખ ૂટ
તાકાત આપી છે . પરાં ત ુ મનુષ્ય એ તાકાતનો સદ્ ઉપયોગ કરવાને ર્દલે આંતરરક ભય અને અજ્ઞાત
ડરમાાં જ જીવતો રહે છે . અહીં મારી લખેલી ચાર પાંક્તતઓ ટાાંકુ છાં.

“જીના હૈ તુજકો તુજકો
લડના હૈ તુજકો તુજકો
સાંતાન હૈ તુ કુદરત કા
જીતના હૈ ડર તુજકો તુજકો”

હવે આપને હુ ાં આપુ છાં ડર અને અજ્ઞાત ભયને ભગાડવાનો ગુરૂચાવી રૂપી ચસત્કારરક માંત્ર.
માંત્રુઃ

|| ॐ સુકવલ્ય સુકવલ્ય વ ૃજાાંશ ુ વ ૃજાાંશ ુ મુક્તત નમુઃ ||

આ માંત્ર રોજ 27 વખત ગણવો. આ માંત્ર ગણતી વખતે તુલસીનાાં નવ પાન હાથમાાં રાખવાના અને માંત્ર
થઇ ગયા પછી એ 9 પાન ચાવી જવાના. આ િરિયા સવારે 6 થી સાાંજના 5 વાગ્યા સુધી ગમે તે સમયે

કરવી. આ માંત્ર ગણતી વખતે તુલસીનાાં પાન જો ન મળે તો એના ર્દલે અચભમાંષત્રત જળ પણ ચાલે. (
અચભમાંષત્રત જળ એટલે છે લ્લી ટચલી આંગળીની આગળની આંગળી એટલે કે પ ૂજાની જમણા હાથની
આંગળી પાણીમાાં મુકવી અને માંત્ર ર્ોલવો. એનાથી માંત્ર ર્ોલતા ર્ોલતા જે જળ માંષત્રત થાય એને
અચભમાંષત્રત જળ કહેવાય) આ માંત્ર રદવસમાાં એકવારથી વધારે પણ કરી શકાય.
આ માંત્રથી તમારા જીવનમાાં એક નવો આનાંદ અને એક નવો િકાશ ફેલાશે. આપ ડરની પરરક્સ્થષતમાાંથી
સાંપ ૂણબપણે મુતત થઇ જશો.
|| ॐ નમુઃ
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