ુ માાં પણ ચમત્કાર થાય છે
કળીયગ
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

આપણે એવા અનેક કકસ્સાઓ વાાંચ્યા અને સાાંભળ્યા છે કે મ ૃત વ્યક્તત તરીકે જેને અક્નનસાંસ્કાર કરવા
માટે લઇ જવામાાં આવતા હતા તે જીવીત થઇ ઊઠ્યા. આ અને આવા અનેક કકસ્સાઓ આજના મેકિકલ
સાયન્સ માટે પણ એક સાંશોધનનો વવષય છે . બીજ ાં કે આજની હાઇટેક સદીમાાં પણ પરામનોવવજ્ઞાનઓને
પણ જ્યારે આવા અમક કકસ્સાઓ વવચારતા કરી મ ૂકે છે અને એનો કોઇ માર્ગ એમની પાસે હોતો નથી
ત્યારે ભારતીય સાંસ્કૃવતનો એક પથ માંત્ર શાસ્ત્રનો જ માર્ગ સહાયક બનતો હોય છે અને મનષ્યને આવી
પિેલી મશ્કેલી-આપદામાાંથી બહાર લાવે છે .
આવી તો ઘણી પ્રત્યક્ષ અનભ ૂવત જેને ચમત્કાર કહેવાય એવી મેં મારા જીવનમાાં જોઇ છે . સાંતોનાાં
જીવનમાાં સાધનાનાાં પથ પર જે ઇશ્વરીય શક્તતનો અનભવ અને આનાંદ મળે એને વનજાનાંદ કહેવાય.
જ્યારે સામાન્ય મનષ્યનાાં જીવનમાાં એનાાં સાાંસાકરક કે ભૌવતક કાયગમાાં અવવશ્વસનીય ઘટના થાય તેને
ચસત્કાર કહેવાય.
હ ાં ચમત્કાર શબ્દને સાચા અને ર્હન અથગમાાં અહીં સમજાવવા માાંગ છાં. હ ાં હાથચાલાકી કે અંધશ્રદ્ધા તરફ
તમને નથી દોરતો કે નથી લેશમાત્ર પમ દોરવા માાંર્તો. હ ાં ફતત કદરતે પોતાના હાથમાાં રાખેલ ાં હમકન ાં
પાન ાં જ્યારે ઉતરે છે ત્યારે તમારા જીવનમાાં જે ઘટના થાય છે તેને ચમત્કાર કહી શકાય. દરે ક મનષ્યને
પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન નાના-મોટા આવા ચમત્કારનાાં અનભવ તો થયા જ હશે.
આજથી ચાર વષગ પહેલા 2008 માાં બનેલી એક સત્ય ઘટના આપને કહ છાં. સવશક્ષક્ષત અને સાંપન્ન
પકરવારનાાં દાં પવત મારી પાસે એમના યવાન દીકરાનો પ્રશ્ન લઇને આવ્યા. યવાનનાાં વપતાએ કયું ાં કે મારો
કદકરો 25 કદવસથી સતત બોલ્યા કરે છે . ખાવા પીવાન ાં છોિી દીધ ાં છે . પોતાના મનમાાં આવતી કોઇપણ
વાત બોલ્યા જ કરે છે અને જે વાત બોલે એ વાત વારાં વાર બોલ્યા કરે છે . શહેરનાાં કોઇપણ િોકટરને
બતાવવામાાં બાકી રાખય ાં નથી. દરે ક િોકટર ઘેનની ર્ોળી આપી સવાિી દે છે . જ્યારે ઘેન ઉતરે ત્યારે
હત ાં એવ ાં ને એવ ાં જ થઇ જાય છે .
આટલ ાં બોલતા એનાાં વપતાની આંખમાાં આંસ આવી ર્યા હતા. એમના યવાન પત્રન ાં વનરીક્ષણ કરી મેં 15
વમવનટ ધ્યાન કરી શાસ્ત્રોતત માંત્ર અને માંત્રયતત રક્ષાસ ૂત્ર હાથે બાાંધવા આપય.ાં એ માંત્ર બોલીને એ માંત્રથી
અક્ષભમાંવત્રત જળ યવાન પત્રને રોજ પીવિાવવા કયું.ાં ફતત ચાર કદવસમાાં એ માંત્રશક્તતની ઊજાગથી એ
યવાન સાજો થઇ ર્યો. એ યવાનનાાં માતા-વપતાએ કયું ાં કે આ ચમત્કાર છે પણ મેં કયું ાં કે આ મારો નકહ
માંત્રશાસ્ત્રમાાં આપેલા માંત્રનો ચમત્કાર છે .
તમને જાણવાની ઇચ્છા થઇ હશે કે શ ાં થય ાં હત ાં એ યવાનને? તો જાણી લો શ ાં થય ાં હત ાં તે યવાનને.
યવાન એક અવાવર માંકદરમાાં વષો જની મ ૂવતિઓ જોવા ર્યો હતો. એ કલાકો સધી એ મ ૂવતિઓ જોતો

ે માાં જ બેસીને ભોજન લીધ.ાં એ કદવસ પછી એ ઘરે આવ્યો ત્યારથી જ એની માનવસક
રહ્યો અને ખાંિર
પકરક્સ્થવત િામાિોળ થવા લાર્ી અને સતત બોલ્યા જ કરવા લાનયો.
શાસ્ત્રમાાં કયું ાં છે કે ખાંકિત ધમગસ્થાનમાાં ન જવ ાં જોઇએ કારણ કે એ અપ ૂજજત ધમગ સ્થાનનાાં ઘણાાં દોષ અને
તકલીફો મનષ્યને લાર્ે છે . ભલે ખાંકિત હત ાં પણ તેમાાં બેસી ભોજન ના કરાય. આનાથી ત્રજાત દોષ
લાર્ે છે અને ત્રજાતદોષ દર કરવા શાસ્ત્રોમાાં જે માંત્ર આપયો છે એ જ માંત્ર એ યવાન માટે આપયો, જે
દવાની ટીકિીઓ દૂ ર ના કરી શકી એ દુઃખ માંત્રશાસ્ત્રની શક્તતથી દૂ ર થઇ ર્ય.ાં

આવા કકસ્સાઓ અવારનવાર આપણને સાાંભળવા મળતા હોય છે . જેમાાં અકહિંસક પ્રાણીઓ પણ ક્યારે ક
કહિંસક વ ૃવિઓ અપનાવી લેતા હોય છે . આ બધામાાં સ્થળ અને કાળનો પ્રભાવ હોય છે પરાં ત આજના
વવજ્ઞાનીઓ માટે તો આ કલ્પના બહારની વસ્તઓ હોય છે . માટે જ આપણા શાસ્ત્રોમાાં ધમગસ્થાનની
આજબાજ કે બહાર ર્મે ત્યાાં મળમત્ર કરવાનો કે થકાં ૂ વાનો વનષેધ ફરમાવ્યો છે . કેટલીક જનયાએ એવા
જીવોનો વાસ હોય અને તમે ત્યાાં આવી પ્રવ ૃવતઓ કરો તો તેની નકારાત્મક અસર તમારા ઉપર પિી શકે
છે . માટે જ આહાર અને ખાસ કરીને વવહારમાાં ધ્યાન રાખવાન ાં કહેવાય ાં છે . પહેલાનાાં સમયમાાં પણ
વિીલો એટલે જ સ ૂયોદય થી સ ૂયાગસ્ત દરવમયાન બહારનાાં કામ વહેલા પરવારી લેતા હતા.
જે મોટા સાધકો થઇ ર્યા તેઓનાાં જીવનચકરત્રો વાાંચો તો ચમત્કારની તમને ખબર પિે. આજે આપણે
માત્ર ચમગચક્ષથી દે ખાય તેને જ સાચ ાં માની લઇએ છે , પણ દરે ક વખતે આંખે દે ખય હોવા છતાાં એ સત્ય
હોત ાં નથી. દરે ક વ્યક્તતન ાં આભામાંિળ હોય છે પણ તે ચમગચક્ષથી સાધકને જ દે ખાય છે . એવી જ રીતે
કેટલીક બીમારીઓ અને વળર્ણ એવા હોય છે કે જે ચમગચક્ષથી ન દે ખાય, તેનો ઇલાજ માત્રને માત્ર
માંત્રશાસ્ત્ર જ કરી શકે છે . કેમકે મેિીકલ સાયન્સ તો જે જએ તેને જ સાચ ાં કહે છે અને ઘણીવાર મેિીકલ
શાસ્ત્ર પાસે જે દે ખાય છે એની પણ દવા હોતી નથી તો ન દે ખાય એવી તકલીફની દવાનો તો સવાલ જ
નથી.
અંતમાાં, તમે એક નામ સાાંભળ્ય ાં હશે પરમ સ ૂયગ ઉપાસક સ્વામી વવશદ્ધાનાંદ પરમહાંસજી તેઓ તમે જે
માાંર્ો તે વસ્ત બનાવી આપતા હતા. હાથમાાં ગલાબન ાં ફૂલ હોય અને તમે કહો કે મારે પેંિાનો પ્રસાદ
જોઇએ છે તો તે પણ લાવી આપતા હતા. આ એક ભારતીય શાસ્ત્ર વવજ્ઞાન છે . જેને આજના મેકિકલ
વવજ્ઞાનને હજ સમજતા વષો લાર્ી જશે. પરાં ત એક વાત ચોક્કસ છે જ્યારે માંત્રશક્તત ઉજાર્ર થાય છે
ત્યારે મેકિકલ વવજ્ઞાન પણ વામણ ાં પરવાર થાય છે .
આજે આપને આવી ન સહી શકાય ન કહી શકાય એવી તકલીફો અને રોર્માાંથી મતત થવાનો માંત્ર આપ ાં
છાં.
।। ॐ શવાકદતા શવાકદતા વાદમ્ય મક્તત નમુઃ ।।
આ માંત્ર રોજ ફતત 45 વખત ર્ણી આ માંત્રથી અક્ષભમાંવત્રત જળ ગ્રહણ કરવાથી આવી અવનવાયગ
મશ્કેલીઓથી પીિીત વ્યક્તતને તકલીફમાાંથી તો મતત કરશે જ પરાં ત આ માંત્ર તકલીફ વર્રનાાં મનષ્ય

પણ જાપ કરી અક્ષભમાંવત્રત જળ પીશે તો આ માંત્ર રસી (વેક્તસનન ની જેમ કામ કરી અવી તકલીફો અને
પીિાથી દર રાખશે.

।। ॐ નમુઃ ।।

