આપ વિદે શમાાં જિા ઇચ્છો છો? તો આ રહી ચમત્કારરક ગરૂુ ચાિી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
દે શમાાં રહેતા દરે ક મનુષ્યનુ ાં સપનુ ાં હોય છે કે ષિદે શમાાં રહે અને ફરિા જાય પરાં ત ુ ષિદે શ જિામાાં અને
તયાાં સ્થિર િઇ આષિિક ઉન્નષત અને સમ ૃદ્ધિ મેળિિામાાં બધા લોકો સફળ િતા નિી કારણ કે ષિદે શમાાં
જિા માટે જે તે દે શની ગિમેન્ટની એજન્સીઓ અને જે તે દે શોનાાં કાયદા અિરોધરૂપ બનતા હોય છે
તેનાાં પરરણામ થિરૂપ ષિદે શમાાં જિા ઇચ્છતા લોકોની ઇચ્છા પર પાણી ફરી િળે છે તેમજ એ લોકોની
માનષસક પરરસ્થિષત પર પણ નકારાતમક પરરણામો આિે છે . ઘણા રકથસા એિા પણ બનતા હોય છે કે
સ્થિર િતા ભારતીયોને તે દે શનાાં કાયદા બદલાય તો એ લોકોને ભારત પરત આિી જવુ ાં પડતુ ાં હોય છે
અને ફરીિાર ષિદે શમાાં જિા માટે તકલીફ પડતી હોય છે . મારો આજનો આ માંત્રસાગરનો લેખ ષિદે શમાાં
જિા ઇચ્છતા લોકો માટે છે .
ઓક્ટોબર, 2009 માાં મુબ
ાં ઇમાાં કાપડનાાં ધાંધા સાિે સાંકળાયેલો 36 િિષનો યુિાન મારી પાસે આવ્યો.
યુિાને મને કહ્ુાં કે “ગુરૂજી મારો ધાંધો ઠીક ચાલે છે . મને મુબઇમાાં
ાં
રહેવ ુ ાં નિી. મારે ભારત બહાર
અમેરરકામાાં સેટલ િિાની તીવ્ર ઇચ્છા છે . કારણ કે મારી મોટી બહેન પણ તયાાં જ છે અને સુખી છે પરાં ત ુ
મારુાં અમેરરકા જિાનુ ાં શક્ય બનતુ ાં નિી. અમેરરકા જિા માટે મેં ત્રણ િાર િયતન કયો પરાં ત ુ મારા ષિઝા
પર રીજેક્શનનો ષસક્કો િાગ્યો જેનાિી હુ ાં ખ ૂબ જ ષનરાશ િઇ ગયો છાં. મારે કોઇપણ સાંજોગોમાાં અમેરરકા
જવુ ાં છે . મેં એ યુિાનની િાત સાાંભળી એની હથતરે ખા અને મુખમુદ્રા અને ઓરા જોઇને કહ્ુાં કે તારા
ભાગ્યમાાં ષિદે શ જિાના યોગ ચોક્કસ બને છે પણ મારુાં એવુ ાં માનવુ ાં છે કે તમારા જેિા યુિાનો અને
યુિતીઓ જમાનામાાં આિડત છે , હોંષશયારી છે એ લોકો ભારત જેિા ધમોપરાયણ અને આયષદેશમાાંિી
અનઆયષ દે શમાાં રહેિા જશે તો ભારત જેિા શસ્ક્તશાળી દે શની યુિા શસ્ક્ત જેનામાાં આિડત અને
હોંષશયારી બાંને છે એ લોકો પોતાની માત ૃભ ૂષમ માટે અને એની શસ્ક્ત િધારિા માટે કશુ ાં નરહ કરી શકે. હુ ાં
તો એટલી હદે ઇચ્છા ધરાવુ ાં છાં કે ભારતનો દરે ક નાગરરક ષિદે શમાાં જિાનો મોહ છોડી આ દે શમાાં જ
સ્થિર અને થિાયી િાય તો જ આ દે શની ઉન્નષત અને િગષત િધશે. પણ આ તો રહી દે શિમની િાત
પણ તારે તો અમેરરકા જ જવુ ાં છે માટે હુ ાં તને માંત્રસાગરમાાંિી માંત્રરૂપી મોતી આપુ ાં છાં. આ માંત્ર કરિાિી
ષિદે શમાાં સ્થિર િિાનુ ાં તારુાં સપનુ ાં અચ ૂક પ ૂણષ િશે.”
2010 ઓગથટમાાં એ યુિાન મને મળિા આવ્યો. યુિાને મને કહ્ુાં કે “ગુરૂજી આપના કહેિા મુજબ અને
આપના આશીિાષદિી અમેરરકા જિા માટેના ષિઝા મળી ગયા. આજે મારા જીિનનુ ાં સૌિી મોટુાં સપનુ ાં
સાકાર િયુ ાં છે . હુ ાં મારી ઇચ્છા માટે દોડી રહ્યો હતો એ કાયષ ચમતકારરક માંત્રશસ્ક્તની તાકાતિી જ
પરરપ ૂણષ િયુ ાં છે . આપના સમજાવ્યા િમાણે મેં મારા એજન્ટને બદલીને આખી ફાઇલ ફરીિાર બનાિી
અને એ ફાઇલ મેં ષિઝા માટે મુકી હતી અને મારા આશ્ચયષ િચ્ચે જે રદિસે હુ ાં ષિઝા લેિા ગયો એ રદિસે
મારી આગળનાાં લોકોને ષિઝા ના મળ્યા અને મારો નાંબર પાસપોટષ પર પોઝીટીિ ષસક્કો અમેરરકા જિા
માટેનો િાગ્યો. હુ ાં િીસ-પચ્ચીસ ષમષનટ માટે તો થતબ્ધ જ બની ગયો હતો. જે ષિઝા ઓરફસ કાલ સુધી

મારા માટે દુુઃખદાયક બનતી હતી એ આજે મારા માટે આનાંદ આપનારી બની ગઇ હતી. મારા જીિનની
એક માત્ર ઇચ્છા આજે પરરપ ૂણષ િઇ છે . આપના આશીિાષદ મારા પર સદાય રાખજો.”
મેં એ યુિાનને આપેલી સલાહ આપને પણ આપુ છાં કે તમારા જેિા યુિાનોની આ દે શને ખ ૂબ જ જરૂર
છે માટે જો શક્ય હોય તયાાં સુધી આ દે શ છોડી ષિદે શમાાં જિાની ઇચ્છા ના રાખતા કારણ કે આ ભ ૂષમ
આપણી માત ૃભ ૂષમ છે અને જન્મભ ૂષમ છે . આપણે આ ભ ૂષમ પર રહીને જ આ ભ ૂષમનુ ાં કમષ ચ ૂકિી શકીશુ.ાં
આપ પણ ઉતસુક હશો કે એ માંત્ર જાણિા માટે કે એ યુિાનને આપેલ ચમતકારરક માંત્ર હુ ાં આપને પણ
આપુ છાં.

માંત્રુઃ ।। ॐ જાષિતાષત જાષિતાષત રદિતય કાયેષ ુ ાં ષસદ્ધિ નમુઃ ।।
આ માંત્ર ગણિાની રીતુઃ
સૌિિમ એક લીલા કલરનુ ાં કપડુાં લેવ.ુ ાં એ કપડુાં લાકડાના પાટલા પર મુકી એની ઉપર અડધી મુઠ્ઠી
કાળા તલ અને અડધી મુઠ્ઠી સફેદ તલ મુકિા અને એની સામે બેસીને ઉપરનો માંત્ર 45 િખત ગણિો
અને એક િખત ॐકાર ચાલીસા િાાંચિા. આ માંત્ર કોઇપણ સમયે કોઇપણ કલરનાાં િસ્ત્ર પહેરીને કરી

શકાય છે . માંત્ર પતયા પછી કાળા અને સફેદ તલ કોઇપણ ઝાડની ફરતે અિિા તો છોડનાાં કુાંડામાાં નાખી
દે િા. આ િરિયા જયાાં સુધી ષિઝા ન મળે તયાાં સુધી ષનયષમત કરિી.
।। ॐ નમુઃ ।।

