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હા, તમે બરાબર વાાંચ્યુ છે , જીવનમાાં ગમે તેવા અને ગમે તેટલા વ્યસનોમાાં હોવ કે મુશ્કેલીઓમાાં હોવ
તો ક્યારે ય ગભરાશો નહહ, કારણ કે મનુષ્યની દરે ક મુસીબતો દુર કરવા કુદરતે મુસીબત નામનાાં
તાળાની ચાવી શાસ્ત્રમાાં મુકી જ છે , પણ કુળદે વતા ઉપર સમપપણ અને શ્રદ્ધા પ ૂણપરૂપે હોવા જરૂરી છે .
આટલુાં રાખીને જોઇ લેજો અને પછી તમને કહુ ાં તે રીતે આગળ વધજો. તમને તકલીફોમાાંથી બહાર
નીકળવાનો માગપ મળી જ જશે અને તમારુાં જીવન વ્યસનોમાાંથી મુક્ત થઇ જશે.
ચાર વર્પ પહેલા મારી પાસે એક પેચીદો પ્રશ્ન આવ્યો હતો. જેમાાં એક ધનાઢ્ય પહરવારનો દીકરો
મુબ
ાં ઇમાાં હોસ્ટેલમાાં રહીને ભણતો હતો અને તે સમયે તે ખોટી કુસગ
ાં તમાાં આવી દારૂ અને ગસગારે ટનાાં
વ્યસને ચડી ગયો હતો. તે આહારમાાં માાંસાહાર પણ કરવા લાગ્યો હતો. આ બધી કુસગ
ાં ત અને ખોટા
વ્યસનો હોવાને કારણે તે ભણવામાાં નબળો પડવા લાગ્યો. એનાાં ગવચારો ગવકૃત અને હહસાંક
મનોવ ૃગતવાળા થઇ ગયા હતા. આના કારણે એ પરીક્ષામાાં નાપાસ થયો. પરાં ત ુ એ વાતનુ ાં તેને કોઇપણ
જાતનુ ાં દુુઃખ કે ગમ ન હતુ.ાં
તે યુવકનાાં પહરવારનાાં એક સમજદાર અને જાણકાર વ્યક્ક્ત એને મારી પાસે લાવ્યા. તે સમયે મેં ઘરનાાં
બધાને બહાર જવા કહ્ુાં અને તેની સાથે એકલા વાતચીત કરી. વાતચીતનાાં અડધો કલાક દકમ્યાન મેં
એને એની અત્યારની વાસ્તગવક પહરક્સ્થગતનુ ાં દપપણ દે ખાડયુ ાં અને અત્યારે જો તુ ાં આવી ક્સ્થગતમાાં છે તો
તારુ ભગવષ્ય શુ ાં હશે એ પણ મેં એને સમજાવ્યુ.ાં મેં એને કહ્ુાં કે ખીણમાાં પડીને પણ માણસ બહાર આવી
શકે છે અને નવા જીવનની શરૂઆત કરી શકે છે . ભ ૂલ તો દરે ક મનુષ્યથી થાય છે પણ સમયસર ચેતી
જઇને જે ભ ૂલ સુધારે તે જ હોંગશયાર મનુષ્ય કહેવાય છે . મારી વાત સાાંભળી એ રડી પડયો. મારી વાતથી
એની આંખોમાાં સમજદારીની ચમક આવી. એણે મને કહ્ુાં કે ગુરૂજી આપ મને રસ્તો બતાવો. હુ ાં તમે
સમજાવેલા માગપ ઉપર ચાલીને ભણવા તૈયાર છાં. પરાં ત ુ શરાબ, ગસગારે ટ જેવા વ્યસનોનો હુ ાં બાંધાણી થઇ
ગયો છાં અને ભણવાનુ ાં મને ગમતુ ાં નથી. પછી મેં એને માંત્રશાસ્ત્રોમાાંથી વ્યસનમાાંથી મુક્ત થવા અને
ભણતરનાાં માગે આગળ વધવા માટે માંત્ર આપ્યો. તે માંત્રનાાં માધ્યમથી ત્રણ મહહનામાાં જે એ વ્યસનોથી
મુક્ત થઇ ગયો અને ભણતરમાાં એને રસ પડવા માાંડયો. તેના જીવનમાાં એક નવા આનાંદ અને એક નવા
પ્રકાશનો સાંસાર થયો.
આ તો એક સત્ય ઉદાહરણ થયુ ાં પરાં ત ુ આવી અનેક કૌટુાંબબક-વ્યવહાહરક-વેપાર-નોકરીને લગતી
મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે ક્યારે ય વ્યસનો કરવાનુ ાં કે ખોટા માગે જવાનુ ાં ગવચારતા નહહ. આવુ ાં કરતા પહેલા
100 વખત તમારા કુટુાંબીજનોનુ ાં શુ ાં થશે? તેનો ગવચાર કરજો. કેમકે સમાજમાાં તેઓને પણ રહેવાનુ ાં છે .
બીજુ ાં તમારી કુળદે વી કે કુળદે વતા પ્રત્યેની ગનષ્ઠા બળવાન હશે તેટલા તમારા સાંકલ્પો પણ મજબુત
થતાાં જશે. તમારા ઇષ્ટદે વ પ્રત્યેની ગનષ્ઠા તમને કાયપ પ્રત્યે પ્રમાબણક અને વધુ શ્રેષ્ઠ કમપ કરવા માટે

પ્રેરણા આપશે. સાથે જ તમારા આહારમાાં પણ સાવિત્વક ભોજનને જ સ્થાન આપજો. કેમકે રાજસીકતામગસક ભોજનથી પણ તમને ગવકૃત ગવચારો આવી શકે છે .
શાસ્ત્રમાાં તો કહ્ુાં છે કે તમે કરે લા કમોનુ ાં ફળ તમારે આવતા જન્મમાાં ભોગવવુ ાં પડે છે . આથી આ જન્મમાાં
એવા કોઇપણ દુષ્કમો ન કરવા જેનાથી તમારે તેન ુ ાં ખરાબ ફળ આવતા જન્મમાાં ભોગવવુ ાં પડે. બીજુ ાં કે
તમારી પાસે ગમે તે મુશ્કેલીઓ આવે પરાં ત ુ કોઇ મુશ્કેલી એવી નથી જેનો કોઇ માગપ ન હોય. કેમકે દરે ક
તાળાની ચાવી હોય જ છે . તમને ક્યારે ય મુશ્કેલીઓ આવે કે તમે નકારાત્મક ગવચારસરણી તરફ ઢ્ળો
ત્યારે તરત જ તે વાતાવરણમાાંથી બહાર નીકળીને બહાર રસ્તા ઉપર પાાંચ ગમગનટ ઊભા રહેજો અને
આજુબાજુ જે વાહન-વ્યવહાર હોય કે લોકો જતા હોય તેઓને ગનહાળજો. તમને તમારુાં દુુઃખ ઓછાં લાગશે,
કારણ કે આવતા-જતા વ્યક્ક્તઓને સતત જોવાથી તમારુાં દુુઃખ સામેવાળાનાાં આભામાંડળને અથડાઇને
હ્રદયનો ભાર ઓછો કરે છે .
આજનાાં આધુગનક યુગમાાં ઘણાાં યુવક અને યુવતીઓ પગિમનાાં દે શોનાાં અનુકરણમાાં ભારતીય સાંસ્કૃગતનાાં
નૈગતક મ ૂલ્યો અને મા-બાપે આપેલા સાંસ્કારોને ભ ૂલી જાય છે . હુ ાં આજનાાં યુવાનોને કહેવા માગુાં છાં કે જો
તમે કોઇ આવી તકલીફો કે આવા વ્યસનો કે ખોટી સાંગતમાાં ફસાયેલા હોવ અને ભણવામાાં રસ ન પડતો
હોય તો તે તકલીફને જીવનમાાંથી દુર કરવા તમને માંત્રશાસ્ત્રમાાંથી આ માંત્રરૂપી ગ ૂરૂચાવી આપુ છાં. મારો
દાવો છે કે જે વ્યક્ક્તઓ પોતાની ઇચ્છાથી વ્યસન છોડવા ઇચ્છતા હોય અને પોતાના કાયપમાાં ગવકાસ
કરવા માાંગતા હોય તો 90 હદવસ નીચે આપેલો માંત્ર ગણશે તો ચોક્કસ વ્યસનમાાંથી મુક્ત થઇ જશે અને
એમના કાયપમાાં એમને સફળતા મળશે.
માંત્ર ।। ॐ ગવમાહદતા વાબચકાગત શુખલ્ય શુખલ્ય નમુઃ ।।
આ માંત્ર રોજ 45 વખત સવારે 7 થી 8.30 અથવા રાત્રે 8 થી 10 દરમ્યાન એક કાચનાાં ગ્લાસમાાં પાણી
લઇને આ માંત્ર ગણી અબભમાંગત્રત જળ પી જવુ.ાં
આ માંત્ર વ્યસન ના કરતા હોય તેમજ કુસગ
ાં તથી દુર રહેવા હાંમેશા ઇચ્છતા હોય તે લોકો પણ કરી શકે
છે . જેનાથી એ લોકોને એમના કાયપમાાં સફળતા તો મળશે જ પરાં ત ુ કોઇપણ કાળે કોઇપણ પહરક્સ્થગતમાાં
ખોટા વ્યસનો અને ખોટી કુસગ
ાં ત એમના જીવનની નજીક પણ આવશે નહહ.

।। ॐ નમુઃ ।।

