આપની જમીન કે મકાન વેચવામાાં સફળતા મળતી નથી? તો આપની
જમીન કે મકાન વેચાય એ માટે ની ચમત્કારિક ગરૂુ ચાવી
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

મનુષ્યનાાં જીવનમાાં મુશ્કેલી અને તકલીફો આવે ત્યારે તેનો નીડરતાનો સામનો કરે એનુ ાં નામ જ સફળ
મનુષ્ય. કુદરતે દરે કનાાં જીવનમાાં કાંઇ ને કાંઇ તકલીફ તો આપી જ છે અને એટલે જ કુદરતની તાકાત
સામે અમેરરકા જેવી મહાસત્તા પણ કુદરતી આવતા વાવાઝોડાને ષનિઃસહાય બનીને જ સહન કરી લે છે .
બહારથી ખુશ દે ખાતો મનુષ્ય સાંપ ૂણણ સુખી હોતો જ નથી કારણ કે મનુષ્યની અનાંત ઇચ્છાઓ તેને પોતાને
ક્યારે ય ખુશ રહેવા દે તી જ નથી. ઘણીવાર મનુષ્ય જીવનમાાં એવા પડાવ ઉપર આવી જાય છે કે એના
જીવનમાાં િોબ્લેમો અને તકલીફો હોવા છતાાં પણ બીજા લોકોની નજરે એ મનુષ્ય સુખી દે ખાતો હોય છે .
કેટલીક વાર એવુ ાં બને છે કે માનવી પાસે હાથમાાં રોકડા રૂષપયા અથવા તો દાગીના જેવી જગમ
ાં
ષમલકત
હોતી નથી પરાં ત ુ જમીન અને મકાન જેવી સ્થાવર ષમલકત હોય છે અને જ્યારે એ મનુષ્ય પોતાની
સ્થાવર ષમલકત વેચવા નીકળે છે ત્યારે એની જરૂરરયાત કરતા ઓછા રૂષપયા મળતા હોય છે અથવા તો
બીજી અનેક તકલીફો નડતી હોય છે . મનુષ્યને પોતાની સ્થાવર ષમલકત વેચવાની જરૂરરયાત ઊભી
થવાના અનેક કારણો હોય છે . દાખલા તરીકે પોતાની િષતષ્ઠા બચાવવી હોય, ભાઇઓ ભેગા રહેતા હોય
અને અલગ થવુ ાં હોય, માથા પર દે વ ુ ાં હોય, વારસાગત િોપટીમાાં અણબનાવ આવા અનેક કારણો હોય
છે . માંત્રસાગર જેવા અમોઘ શસ્ત્ર ્ારા મનુષ્યનાાં આવા િોબ્લેમોનુ ાં પણ ષનવારણ થઇ શકે છે . પણ એના
માટે મનુષ્યએ માંત્રશક્તતનાાં અમોઘ શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે અને તેના પર આસ્થા રાખવી પણ
મહત્વની વાત છે .
સપ્ટેમ્બર, 2008માાં એક સજ્જન મારી પાસે આવ્યા. એમણે મને િણામ કરતા કહ્ુાં કે ગુરૂજી હુ ાં અત્યારે
ઘણી મોટી તકલીફમાાં છાં. મેં રહેવા માટે એક નવુ ાં ટેનામેન્ટ લીધુ ાં છે . આ ટેનામેન્ટની રકમ ચ ૂકવવા માટે
મેં મારી જમીન વેચવા કાઢી છે પણ મુસીબત એવી થઇ છે કે ટેનામેન્ટનાાં અડધા રૂષપયા તો મેં ચ ૂકવી
દીધા છે પણ બાકીનાાં રૂષપયા જો આ જમીન વેચાય તો જ હુ ાં ચ ૂકવી શકુ એમ છાં. મારી પાસે આ જમીન
વેચીને રૂષપયા ચ ૂકવવા ષસવાય બીજો કોઇ રસ્તો નથી. જેની પાસેથી ટેનામેન્ટ લીધુ ાં છે માટે છોડવાનુ ાં
મન થતુ ાં નથી. આ જમીન મારી વડીલોપાજીત ષમલકત છે . હુ ાં આ જમીન કોઇપણ સાંજોગોમાાં વેચવા
માાંગતો ન હતો પરાં ત ુ મારે બે દીકરો અને એક દીકરી છે અને અત્યારે હુ ાં નાના ફ્લેટમાાં ભાડે રહુ છાં.
વિોથી પડેલી જમીનનાાં ભાવ અત્યારે વધ્યા છે અને હવે એ વેચાઇ જાય તો અમારે ઘર પણ બની
જાય અને જે પૈસા વધે એમાાંથી હુ ાં મારા ધાંધાને વધારી આષથિક રીતે સુખી થઇ શકુ. ગુરૂજી, આપ કૃપા
કરી કોઇ એવો રસ્તો બતાવો કે જેથી મારી જમીન વેચાઇ જાય અને હુ ાં ટેનામેન્ટની બાકીની રકમ ચ ૂકવી
શકુાં.

મેં એ સજ્જનની વાત સાાંભળી અને સજ્જનની હસ્તરે ખા, મુખમુદ્રા અને ઓરા જોઇને કહ્ુાં કે આપની
જમીન વેચાઇ જાય અને આપના ટેનામેન્ટની બાકીની રકમ પણ ચ ૂકવાઇ જાય તેમજ તમારા માથે કોઇ
દે વ ુ ાં ના રહે એ માટે આપને હુ ાં માંત્રસાગરમાાંથી અમ ૂલ્ય મોતીરૂપ માંત્ર આપુ છાં. આ માંત્રનાાં માધ્યમથી
આપની જમીન અચ ૂકપણે વેચાઇ જશે.

થોડા રદવસ પછી એ સજ્જન મને ફરી મળવા આવ્યા અને મને સાષ્ટાાંગ દાં ડવત િણામ કરતા કહ્ુાં કે
ગુરૂજી આપે આપેલ માંત્રએ મારા જીવનમાાં ખરે ખર એક ચમત્કાર સજ્યો છે . આપના આશીવાણદ અને
માંત્રનાાં માધ્યમથી મારી જમીન વેચાઇ ગઇ છે અને જેમ જેમ જમીનનાાં પૈસા આવતા જાય છે તેમ તેમ
ટેનામેન્ટનાાં પૈસા ચ ૂકવતો જઉ છાં. એ સજ્જન મને આગળ કહ્ુાં કે ગુરૂજી માંત્રશક્તતનાાં માધ્યમથી મેં
મારા જીવનમાાં પહેલીવાર ચમત્કાર જોયો. મારા માટે આ વાત ચમત્કાર જ છે . આપના આશીવાણદ મારા
ઉપર સદાય રાખજો.
આપ પણ જાણવા માટે ઉત્સુક હશો કે એ ચમત્કારરક માંત્ર કયો છે ?
માંત્રિઃ

।। ॐ વારરતારક વારરતારક ભ ૂષમતા નમિઃ ।।

આ માંત્ર ગણવાની રીતિઃ
સૌિથમ આ માંત્ર ગણતી વખતે પીળા કલરનુ ાં કપડુાં લેવ.ુ ાં એ પછી 15 દાણા વાલનાાં, 15 દાણા તુવેરનાાં
લેવા. આ બાંને દાણા ભેગા કરી પીળા કપડાાં ઉપર મુકવા. એ પછી એક અગરબત્તી િગટાવી ઉપર
આપેલો માંત્ર 71 વખત ગણવો અને ॐકાર ચાલીસા એક વખત વાાંચવા. આ માંત્ર ગમે તે સમયે કરી

શકાય. આ માંત્ર પરરવારની કોઇપણ વ્યક્તત કરી શકે છે . આ પીળાં કપડુાં અને અનાજનાાં દાણા જ્યાાં સુધી
આપની જમીન કે મકાન વેચાય નહીં ત્યાાં સુધી આ જ દાણા અને આ જ પીળા વસ્ત્રથી િયોગ ચાલુ
રાખવો.
છે લ્લે અહીં મારી આધ્યાત્ત્મક ગઝલ લખુ છાં.

ચાલ વાવીએ પ્રેમ
ॐકારને કરીએ િેમ,
અણુ અણુમાાં ભરીએ િેમ;
કૂડો કચરો કાાંટા વીણી,
રસ્તામાાં પાથરીએ િેમ;
જેમ ધરે કોઇ ફૂલ હસીને,
એમ આપણે ધરીએ િેમ;

કામ ક્રોધ મદમોહને ત્યાગી,
ચાલ આપણે ચરીએ િેમ;
ॐઋષિ કહે ચાલ વાવીએ,
ધરતી, અંબર, દરરયે િેમ;

।। ॐ નમિઃ ।।

