આપને પોતાન ું ઘર ખરીદવામાું સફળતા મળતી નથી? તો ઘર
ખરીદવા માટે ની ચમત્કારરક ગરૂચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
મનુષ્યની મુખ્ય ત્રણ જરૂરિયાતો છે . – િોટી, કપડાાં અને મકાન. આ ત્રણે જરૂરિયાતો આ દે શનાાં ષિત્તેિ
ટકા લોકોને પ ૂિે પ ૂિી મળતી નથી. આજના આ યુગમાાં આ ત્રણેય જરૂરિયાતોમાાં િૌથી વધાિે મોંઘી
જરૂરિયાત એટલે કે અથાાત ્ મકાન. મુબ
ાં ઇ, અમદાવાદ, વડોદિા, સુિત, િાજકોટ જેવા મહાનગિોમાાં
પોતાનુ ાં ઘિ લેવ ુ ાં એ ઘિષવહોણા મનુષ્યો માટે અથવા તો ભાડામાાં ઘિમાાં િહેતા હોય અને િાંયક્ુ ત
કુટુાંબમાાં િહેતા હોય અને બીજુ ાં ઘિ લેવા ઇચ્છતાાં હોય એવા લોકો માટે દીવા સ્વપ્ન જેવુ ાં બનતુ ાં જાય છે .
મુબ
ાં ઇ જેવા મહાનગિો માટે કહેવત પણ િખ્યાત છે કે મુબ
ાં ઇ શહેિમાાં ‘િોટલો મળે ઓટલો ના મળે .’
ભાિત જેવા દે શમાાં જયાાં આધ્યાત્મમક અને ધાષમિક પાયા મહાન િાંતોએ તેમજ સ્વયાં પિમામમાએ જન્મ
લઇને નાાંખ્યા છે અને તપ અને ઉપાિનાાં માધ્યમથી િામર્થયાવાન મુષનઓ અને જ્ઞાનીઓ માંત્રોનો
ચમમકારિક વાિિો આપણને આપીને ગયા છે એ વાિિાની આપણે કદિ નથી કિી માટે જ આપણે
આટલી બધી તકલીફો ભોગવી િહ્યા છીએ. માંત્રશાસ્ત્ર જેવા અમોઘ શસ્ત્રને આપણે ફક્ત ને ફક્ત ધાષમિક
િરિયાનો જ એક ભાગ બનાવી દીધો છે . આપણી નાિમજણ એટલી હદે વધી ગઇ છે કે આપણે ભણેલા
ગણેલા ચાિ માણિોનાાં તકોનાાં કાિણે માંત્રશક્ક્ત જેવી તાકાતને અંધશ્રદ્ધાનુ ાં નામ આપી દીધુ ાં છે .
હવે આગળ લેખ એ લોકો જ વાાંચે જેને માંત્રશક્ક્તમાાં શ્રદ્ધા અને ઇશ્વિીય ચમમકાિમાાં ષવશ્વાિ અડગ હોય.
રડિેમ્બિ, 2010 ની એક િમય ઘટના અહીં લખી િહ્યો છાં. મુબઇથી
ાં
42 વિાનાાં એક િજ્જન મને મળવા
અમદાવાદ આવ્યા. એ િજ્જને મને કહ્ુાં કે ગુરૂજી હુ ાં માિી 20 વિાની ઉંમિે વઢવાણથી મુબઇમાાં
ાં
ધાંધા
િોજગાિ માટે ક્સ્થિ થયો છાં. હુ ાં લોખાંડમાાં ધાંધા િાથે િાંકળાયેલો છાં પિાં ત ુ હજી સુધી મારુાં પોતાનુ ાં ઘિનુ ાં
ઘિ થયુ ાં નથી. હુ ાં જે ષવસ્તાિમાાં િહુ છાં એ ષવસ્તાિમાાં ઘિ લેવાનો િયમન કિી િહ્યો છાં પિાં ત ુ હજી
િફળતા મળતી નથી. માિે એ ષવસ્તાિ છોડીને બીજા ષવસ્તાિમાાં િહેવા જવુ ાં નથી. હુ ાં છે લ્લા પાાંચ વિાથી
ઘિની શોધમાાં છાં પિાં ત ુ દિે ક વખતે હુ ાં માિી આષથિક તાકાત વધારુાં મયાાં ઘિની રકિંમત વધી જાય છે અને
દિે ક વખતે ઘિની રકિંમત િામે માિી આષથિક તાકાત હાિી જાય છે . માિી પમની અને માિી વચ્ચે છે લ્લા
પાાંચ વિાથી ઘિનાાં મુદ્દાને લઇને કાંકાશ વધતો જ ગયો છે . આપ મને યોગ્ય માગાદશાન આપો અને મારુાં
ઘિનુ ાં ઘિ થાય એવી કૃપા કિો.
મેં એ િજ્જનની વાત િાાંભળી અને િજ્જનની હસ્તિે ખા, મુખમુદ્રા અને ઓિા જોઇને કહ્ુાં કે આપના
નિીબમાાં પોતાનુ ાં ઘિ ચોક્કિ લખેલ ુાં છે પિાં ત ુ તમાિા નિીબમાાં ગાંડીતાનો દોિ િહેલો છે . જેના કાિણે
પોતાનુ ાં ઘિ લેવામાાં અવિોધ આવે છે . આ દોિ માણિને પોતાનુ ાં ઘિનુ ાં ઘિ ના થવા દે અને ઘણીવાિ
પૈિો આવવા છતાાં પણ માણિ ઘિ ના વિાવી શકે. મેં એ િજ્જનને એમનુ ાં ઘિનુ ાં ઘિ થાય એ માટે
માંત્રિાગિમાાંથી અમ ૂલ્ય મોતીરૂપ માંત્ર આપ્યો.

ચાિ મરહના પછી એ િજ્જનનો મને ફોન આવ્યો કે ગુરૂજી હુ ાં જે ભાડાનાાં ઘિમાાં િહુ છાં એની બિાબિ
નીચેનો ફલેટ વેચવાનો છે . માિી અને માિી પમનીની ઇચ્છા એ ઘિ લેવાની છે . બેંકલોન અને માિી
બચત ભેગી કયાા પછી પણ 12 લાખ રૂષપયાની ત ૂટ પડે છે . 12 લાખ રૂષપયા એ માિા માટે બહુ જ મોટી
િકમ છે અને ઘિ અમાિે જેવુ ાં જોઇએ જેવુ ાં જોઇએ છે એ િમાણે બધી જ િીતે ઉત્તમ છે . મેં એ િજ્જનને
કહ્ુાં કે આપ એ ઘિ લઇ લો અને ષનધાારિત િમયમાાં તમે રૂષપયા આપી શકશો અને આપ ષનયષમત માંત્ર
ચાલુ િાખજો.
બીજા પાાંચ મરહના પછી એટલે કે િપ્ટેમ્બિ, 2011 માાં એ િજ્જન અને એમના ધમાપમની માિા
આશીવાદ લેવા અમદાવાદ આવ્યા. િજ્જને મને િણામ કિતા કહ્ુાં કે ગુરૂજી માંત્રશક્ક્તનાાં માધ્યમથી મેં
માિા જીવનમાાં પહેલીવાિ ચમમકાિ જોયો. આપની સ ૂચના િમાણે મેં ઘિ તો લઇ લીધુ ાં હતુ ાં અને 12
લાખ રૂષપયા ખ ૂટતા પણ હતા. માિી પાિે ચાિ મરહનાનો િમય હતો. ઘિ મેં જયાિથી લીધુ ાં મયાિથી હુ ાં
િોજ માંત્ર ગણતી વખતે િાંકલ્પ કિતો હતો કે મને મોટુાં કામ મળી જાય જેથી કિીને હુ ાં ઘિની ખ ૂટતી
િકમ શકુ અને બે મરહનામાાં જ માિી પાિે આયાત થયેલો લોખાંડનો ભાંગાિ વેચવાનુ ાં કામ આવ્યુ.ાં માિી
કલ્પનાથી પણ બહાિ એ બધો જ લોખાંડનો ભાંગાિ વેચી શક્યો. માિી જીદાં ગીમાાં પહેલીવાિ 22 વિામાાં
આટલી મોટી તક મને ધાંધામાાં મળી અને પરિણામ સ્વરૂપ હુ ાં ઘિ માટે ખ ૂટતી િકમ ચ ૂકવી શક્યો. જેનો
આ લોખાંડનો ભાંગાિ હતો એ વ્યક્ક્ત િાથે માિે પહેલી જ વાિ મુલાકાત થઇ અને એ વ્યક્ક્તએ પહેલી જ
વાિમાાં મને આટલો મોટો માલ વેચવાની છૂટ આપી. માિા માટે આ વાત ચમમકાિ જ છે અને િૌથી
મોટો ચમમકાિ તો એ છે કે આટલો બધો માલ હુ ાં ચાલીિ રદવિમાાં વેચી શક્યો અને વેચાઇ પણ ગયો.
આપના આશીવાદથી આજે મુબ
ાં ઇ જેવા મહાનગિમાાં અમારુ પોતાનુ ાં ઘિ થઇ ગયુ.ાં આપના આશીવાદ
અમાિા પિ િદાય િાખજો.
આપ પણ જાણવા માટે ઉમસુક હશો કે એ ચમમકારિક માંત્ર કયો છે ?
માંત્રઃ ।।

ॐ ગાંરડમય ગાંરડમય ભ ૂષમમય ભ ૂષમમય ષિદ્ધદ્ધ નમઃ ।।

આ માંત્ર ગણવાની િીતઃ
આ માંત્ર ગણતી વખતે લાલ કપડુાં લેવ.ુ ાં લાલ કપડા ઉપિ દિ દાણા ઘઉં, દિ દાણા ચોખા અને દિ
દાણા મગ લેવા. આ ત્રણેય વસ્તુઓ ભેગી કિી લાલ કપડા પિ મુકી એક અગિબત્તી િગટાવવી. પછી
તેની િામે બેિી િોજ 61 વખત આ માંત્ર ગણવો અને ॐકાિ ચાલીિા એક વખત ગણવા. આ માંત્ર િોજ

િાત્રે 9 થી 11 નાાં િમય દિમ્યાન કિવો. આ માંત્ર પરિવાિની કોઇપણ વ્યક્ક્ત કિી શકે છે . આ લાલ
કપડુાં અને અનાજનાાં દાણા બદલવા નરહ. િોજ એ નુ ાં એ જ િાખી આ માંત્ર ષનયષમત ગણવો. આ માંત્ર
પ ૂિો થઇ ગયા પછી લાલ કપડુાં અને દાણા પ્લાસ્સ્ટકનાાં ડબામાાં મ ૂકી દે વા.
પોતાનુ ાં ઘિ વિાવવા ઇચ્છતાાં અને સ્થાવિ ષમલકત વધાિવા ઇચ્છતા દિે ક વ્યક્ક્ત આ માંત્ર કિી શકે છે .
આ માંત્ર પોતાનુ ાં ઘિ મળે નરહ મયાાં સુધી ચાલુ િાખવુ.ાં

।। ॐ નમઃ ।।

