ુ દોષ છે ? તો આ દોષ દૂર કરવા
આપના ઘર કે ઓફિસમાાં વાસ્તનો
માટે ની ચમત્કાફરક ગરૂુ ચાવી

- ॐ ઋષષ ષિતેશભાઇ

આજનો માનવી અને એની દોડધામ ભરે લી જીંદગીમાાં જ્યારે અવરોધ અને તકલીફો ઊભી થતી હોય છે
ત્યારે એ અવરોધનાાં કારણે મનુષ્ય ચ િંતાતુર બની જાય છે . મનુષ્યને આવતા પ્રોબ્લેમ અને તકલીફોમાાં
એક કારણ વાસ્તુદોષ અને ભ ૂમમદોષ હોય છે . વાસ્તુનાાં દે વતાાં મવશ્વકમાાનાાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે તેમજ
વાસ્તુમ ૃગેશ સાંહહતા પ્રમાણે વાસ્તુનાાં દોષોનાાં કારણે મનુષ્ય શારીહરક, આમથિક તેમજ માનમસક
પહરસ્સ્થમતમાાં સપડાય છે અને એ જ પહરસ્સ્થમતનાાં કારણે મનુષ્યની તકલીફો ધીમે ધીમે ઓછી થવાના
બદલે હદન પ્રમતહદન વધતી જાય છે . આજના યુગમાાં વાસ્તુનાાં દોષોમાાંથી મુક્ત થવુ ાં એ ખ ૂબ જ જરૂરી છે
પરાં ત ુ એટલુાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે દરે ક વખતે વાસ્તુદોષ હોવા છતાાં પણ ઘણા ઘરમાાં કે ઘણાાં
ઓહફસોમાાં નડતર હોતુ ાં નથી. મારી આપને ખાસ સ ૂ ના છે કે વાસ્તુદોષ હોવા છતાાં પણ આપની આમથિક
ઉન્નમત શારીહરક સુખાકારી જો બરાબર

ાલતી હોય તો વાસ્તુદોષનુ ાં કોઇપણ જાતનુ ાં મનવારણ કરવુ ાં

જરૂરી નથી.
હડસેમ્બર, 2008 માાં વાસ્તુદોષનો બનેલો એક મવસ્મય પમાડે એવો હકસ્સો આપને હુ ાં જણાવુ ાં છાં. એક
દાં પતી મને મળવા આવયુ.ાં પમતએ મને કહ્ુાં કે ગુરૂજી છે લ્લા ત્રણ વષાથી અમે નવા મકાનમાાં રહેવા ગયા
છે . પરાં ત ુ એ મકાનમાાં ગયા પછી અમે શારીહરક રીતે ખ ૂબ જ દુુઃખી થઇ ગયા છીએ. અમારા ઘરમાાં અમે
પમત-પત્ની, બે સાંતાનો અને ઉંમર લાયક માતા-મપતા તેમજ એક કુાંવારી બહેન છે . જ્યારથી આ ઘરમાાં
રહેવા આવયા છે ત્યારથી કુટુાંબનુ ાં દરે ક સભ્ય વારાફરતી વારા બીમારીનો ભોગ બનતુ ાં જાય છે અને
બીમારી એવી આવે કે અ ાનક આવે જેમ કે હમણાાં ત્રણ મહહના પહેલા જ મારા દીકરાને પથરીને
અ ાનક દુખાવો ઉપડયો. છ મહહના પહેલા સીસ્ટરની બાયપાસ કરાવવી પડી. માતા-મપતાની તચબયત
જૂના ઘરમાાં હતા તેના કરતા નવા ઘરમાાં આવયા ત્યારથી સાવ નબળી પડી ગઇ છે . મને અને મારી
પત્નીને કાંઇક ને કાંઇક

ાલતુ જ રહે છે . આ ઘરમાાં આવયા પછી લગભગ મારી દશા બેસી ગઇ છે . મારી

કમાણીનો રૂમપયો ડોક્ટર અને દવા પાછળ વપરાતો થઇ ગયો છે અને હુ ાં સખત માનમસક યાતનામાાંથી
પસાર થઇ રહ્યો છાં. ઘણાાં બધા વાસ્તુશાસ્ત્રીઓને બોલાવયા. બધાનુ ાં કહેવ ુ ાં એવુ ાં છે કે રસોડુાં નૈઋત્ય
ખ ૂણામાાં છે , ઇશાન ખ ૂણામાાં સાંડાસ-બાથરૂમ છે અને બેડરૂમ અસ્નન ખ ૂણામાાં છે , એના કારણે અમે પુષ્કળ
દુુઃખી થઇ રહ્યા છીએ. અમે પમત-પત્ની ખ ૂબ જ આશા લઇને આપની પાસે આવયા છે . આપ અમને યોનય
માગાદશાન આપી આ તકલીફમાાંથી બહાર કાઢો. મેં એમની હસ્તરે ખા, મુખમુદ્રા અને ઓરા જોઇ તેમજ
એમના ઘરનુ ાં વાસ્તુન ુ ાં મનહરક્ષણ કયાા પછી મેં એ દાં પતીને કહ્ુાં કે આપના ઘરમાાં “ભ ૂમમતામત મવદુતામત”
નો વાસ્તુદોષ છે . આપ જે ઘરમાાં રહો છો તે જમીનની માટી “સુહદતા” પ્રકારની છે . માટે આપના ઘરમાાં
વાસ્તુનો દોષ તો

ોક્કસ ઊભો થાય છે . આપની શારીહરક અને આમથિક પહરસ્સ્થમત નબળી પડવાનુ ાં

કારણ પણ વાસ્તુદોષ છે . માટે હુ ાં આપને આ વાસ્તુદોષમાાંથી મુક્ત થવા માટેનાાં

મત્કાહરક બીજમાંત્ર

અને ઉપાય આપને સ ૂ વુ છાં.
છ મહહના પછી એ પમત-પત્ની બાંન્ને મને મળવા આવયા. એમણે મને કહ્ુાં કે “આપે આપેલ

મત્કાહરક

માંત્ર અને સ ૂ વેલા ઉપાય પ્રમાણે અમે શ્રદ્ધા સાથે એ માંત્ર અને પ્રહરિયયા કરી છે . જેનાથી અમને
મત્કાહરક ફળની પ્રાપ્તત થઇ છે . છે લ્લા છ મહહનામાાં અમારા ઘરમાાં કોઇપણ શારીહરક તકલીફ થઇ નથી
અને ઘરમાાં શાાંમત અને ખુશહાલી થઇ ગઇ છે . આપના આશીવાાદ અમારા પર સદાય રાખજો. આપ પણ
એ માંત્ર અને ઉપાય ઉત્સુક હશો.”
માંત્રુઃ ।। ॐ ભ ૂમમતા ભ ૂમમતા મવશ્વકમાાચણ કાયેષ ુ ત્રબન્ત મુસ્ક્ત નમુઃ ।।
આ માંત્ર ગણવાની રીતુઃ
સૌપ્રથમ એક લોટામાાં પાણી લેવ.ુ ાં જમણા હાથની અનામમકા આંગળી પાણીમાાં મ ૂકી ઉપરનો માંત્ર
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ાલીસા એક વાર વાાં વા. પછી એ અચભમાંમત્રત થયેલ ુાં જળ ઘરમાાં

છાંટકાવ કરી દે વ.ુ ાં
ઉપાયુઃ
ઘરમાાં કોઇપણ એક બેડરૂમમાાં લાલ કપડામાાં 100 ગ્રામ ઘઉં અને લીલા કપડામાાં 100 ગ્રામ
ોખાની પોટલી કરી બેડરૂમનાાં કોઇપણ બે ખ ૂણામાાં અલગ અલગ મ ૂકી દે વી. આ પોટલી છ મહહના સુધી
રાખી મુકવી. છ મહહના પછી એને તુલસી ક્યારામાાં, ઝાડમાાં અથવા તો નદીમાાં પ્રવાહહત કરી દે વી. આ
પોટલી મુક્યા પછી કોઇપણ કારણસર કોઇ ખોલી નાાંખે તો ફરીવાર એ પોટલીમાાં એ વસ્તુ ભરી નવી
બનાવી દે વી. છ મહહના પછી આ પોટલીઓ બદલી એની જનયાએ નવી પોટલીઓ મુકવી.
આ માંત્ર આપના જીવનમાાં એક નવો

મત્કાર સજી વાસ્તુદોષ દૂ ર કરી દે શે.
।। ॐ નમુઃ ।।

