લગ્નમાાં અવરોધ આવી રહ્યો છે ? તો લગ્ન થાય તે માટે ની
ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
જગતની દરે ક વ્યક્તતને મુક્તત કે મોક્ષની કામના હોય છે . આમ છતાાં પણ માણસને ષિિાહ-સાંસ્કારમાાં
બાંધાિાની કામના શુ ાં કામ હોય છે ? આ િશ્ન સિવ સામાન્ય છે . જેનો ભારતીય િૈદદક શાસ્ત્રમાાં આ િમાણે
ઉલ્લેખ છે . આપણી ભારતીય સાંસ્કૃષતમાાં િર-િધ ૂનુ ાં ષિિાહ બાંધન એ માત્ર બાંધન જ નથી પણ એ તો
મુક્તત અને મોક્ષનુ ાં સિોત્તમ સાધન છે . લગ્ન પાછળનો આશય બાંન્નેમાાં હ્રદયનુ ાં ષમલન છે , મનનો મેળાપ
છે , આખુાં જીિન એકબીજાનાાં સુખ-દુુઃખમાાં ભાગીદાર બનીને ચાલિાનુ ાં હોય છે . ગૃહસ્થાશ્રમથી લઇને
વ ૃદ્ધાશ્રમ સુધીની જીિનનૈયા ચલાિિા માટે સાચો જીિનસાથી જરૂરી છે . જેમ િાણીજીિને િાણિાયુની
આિશ્યકતા હોય છે તેમ દરે ક સાાંસાદરક મનુષ્યને સાચા જીિનસાથીની હફ
ુ ાં ની આિશ્યકતા હોય છે , જે
લગ્નબાંધનમાાં જોડાિાથી પદરપ ૂણવ થાય છે .
પહેલાનાાં સમયમાાં િડીલો જેની સાથે નક્કી કરે તેની સાથે છોકરા-છોકરીઓએ લગ્નબાંધનમાાં બાંધાઇને
પોતાનો ઘરસાંસાર ચલાિિાનો હતો. તેમાાં છોકરા-છોકરીની પસાંદગીને કોઇ સ્થાન ન હતુ.ાં પરાં ત ુ આજનાાં
ભણેલા-ગણેલા ક્ાાંષતકારી યુગમાાં લગ્ન એક ષિકટ સમસ્યા બનતી જાય છે . આજના ભણેલા ગણેલા
યુિક યુિતીઓ અને તેમના મા-બાપ પણ જયાાં સુધી એમના લાયક િેલસેટ યોગ્ય પાત્ર ના મળે અને
છોકરા-છોકરીને ના ગમે તયાાં સુધી લગ્ન કરતા કે કરાિતા નથી. જોકે આજના આધુષનક યુગમાાં આ
બાબત પણ ષિચારિી અતયાંત જરૂરી છે . એિામાાં જયારે દીકરા-દીકરીનુ ાં સમયસર લગ્ન ના થાય, યોગ્ય
પાત્ર ના મળે , લગ્નમાાં અિરોધ આિે, સમાજનાાં લોકો જાતજાતની િાતો કરે આિી કાંઇ કેટલીય
ચચિંતાઓ મા-બાપને અને સાંતાનોને કોરી ખાતી હોય છે . પરાં ત ુ માંત્રશાસ્ત્રમાાં આના માટે પણ માંત્ર આપ્યા
છે . જેના માધ્યમથી લગ્નઇચ્છુકોની લગ્ન કરિાની ઇચ્છછા પ ૂણવ થાય એ ખાતરી સાથે હુ ાં આપની સમક્ષ
એક સતય ઘટના રજુ કરુ ુાં.
જુલાઇ, 2010 માાં એક ષપતા તેમની દીકરીને લઇને મારી પાસે આવ્યા. તેઓએ િણામ કરતા મને
જણાવ્યુ ાં કે, “ગુરૂજી મારી દીકરીની ઉંમર 28 િિવની છે . તે એમ. કોમ. ભણેલી છે . અમે તેના માટે છે લ્લા
ચાર િિવથી યોગ્ય જીિનસાથી શોધી રહ્યા છે . પરાં ત ુ તેના લાયક કોઇ સારો છોકરો મળતો નથી. અમે
તેના માટે લગભગ 60 થી 65 છોકરાઓ જોયા હશે પરાં ત ુ તેમાાં ક્ાાંક અમારી છોકરીને છોકરો ન ગમે કે
છોકરીને છોકરી ન ગમે, કુાંડળી મેચ ના થાય, છોકરો ગમે તો કુટુાંબ યોગ્ય ના હોય, બાંન્નેને પાત્ર ગમતુ ાં
હોય પણ કોઇ ત્રીજી વ્યક્તત તેમ થિા ન દે , ભણતર ઓુાં પડે આિા કાંઇ કેટલાય અિરોધો આવ્યા કરે
છે . હિે તો અમે થાકી ગયા છે . સમાજનાાં લોકો પણ શાાંષતથી જીિિા દે તા નથી. ગુરૂજી, અમે અમારી

દીકરી માટે યોગ્ય પાત્ર શોધિા ખ ૂબ મથામણ કરીએ છીએ પરાં ત ુ ખબર નહી એનુ ાં લગ્ન નક્કી થતુ ાં જ
નથી. આપ જ અમારા આ િશ્નનુ ાં ષનિારણ થાય તે માટે યોગ્ય ઉકેલ લાિી આપો.”
મેં ષપતાની અને દીકરીની િાત સાાંભળ્યા પછી તેમની દીકરીની હસ્તરે ખા અને મુખમુદ્રા જોઇ મેં એમને
કહ્ુાં કે, “આપની દીકરીનાાં ભાગ્યમાાં લગ્નયોગ થોડો મોડો છે પણ તેને સારુાં પાત્ર જરૂર મળશે. આપ
ચચિંતા ન કરો. હુ ાં આપની દીકરીનાાં લગ્ન ષિના અિરોધે સારા પાત્ર જોડે નક્કી થાય તે માટે
માંત્રસાગરમાાંથી મોતીરૂપી માંત્ર આપુ ાં ુાં. આ માંત્રનો આપની દીકરી ષનયષમત જાપ કરશે તો તેન ુ ાં લગ્ન
આઠ મદહનામાાં ચોક્કસ નક્કી થઇ જશે.
સાત મદહના પછી એ દીકરીનાાં ષપતા હસતા મુખે તેમની દીકરીનાાં લગ્નની કાંકોત્રી લઇને મારી પાસે
આવ્યા. તેઓએ મને િાંદન કરીને કહ્ુાં કે, “ગુરૂજી આપે આપેલા માંત્રએ તો ખરે ખર અમારા જીિનમાાં એક
ચમતકાર જ સર્જયો છે . મારી દીકરીનુ ાં લગ્ન એક ખ ૂબ જ સારા, ભણેલા-ગણેલા, આષથિક રીતે સદ્ધર અને
સુષશચક્ષત કુટુાંબનાાં N.R.I. છોકરા સાથે નક્કી થયુ ાં છે . અમારે અમારી દીકરી માટે જીિનમાાં જેિા
જીિનસાથીની તલાશ હતી તે આજે પ ૂરી થઇ ગઇ છે . અમારી દીકરીને એિા આશીિાદ આપો કે તેન ુ
દામ્પતયજીિન સુખ-સમ ૃદ્ધદ્ધ સભર િીતે અને આપની કૃપા સદાય અમારા પર બની રહે.”
લગ્ન ના થતા હોય તેિા યુિક-યુિતીઓને અને આિા સાંતાનોની ચચિંતા કરતા મા-બાપને પણ હુ ાં આજે
માંત્રસાગરમાાંથી એ યુિતીને આપેલો માંત્ર આપુ ુાં.
માંત્ર

:

।। ॐ ત્રુજા ત્રુજા શિષતતા િામક્ નમુઃ ।।

આ માંત્ર ગણિાની રીતુઃ
સૌિથમ એક સ્ટીલની િાડકીમાાં પાણી લઇ અનાષમકા આંગળી પાણીમાાં રાખી ઉપરનો માંત્ર 45 િખત

ગણી અને એક િખત ॐકાર ચાલીસા ગણી પાણી પી જવુ.ાં આ માંત્ર કોઇપણ સમયે કરી શકાય. આ માંત્ર
ગણતી િખતે લીલા કલરનાાં િસ્ત્ર પહેરિા. આ માંત્રથી સગપણ અને લગ્નમાાં જે અિરોધ હશે તે ચોક્કસ
દૂ ર થશે.
।। ॐ નમુઃ ।।

