આપ નનિઃસંતાન દં પનત છો? તો સંતાન પ્રાપ્તત માટેની ચમત્કારિક
ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

આજના આ યુગમાાં પણ સાંતાન ન હોવુ ાં એ પષત-પત્ની બાંન્ને માટે પુષ્કળ તકલીફ અને પરે શાનીઓનુ ાં
કારણ બને છે . બહારથી નહહ પરાં ત ુ અંદરથી આજે પણ ભણેલો ગણેલો સમાજ એને અભભશાપ જ ગણે છે .
આજના આધુષનક સમયમાાં સાંતાનનો જન્મ, સાંતાનનુ ાં એજ્યુકેશન તેમજ સાંતાનનો જન્મ કઇ હોસ્પપટલમાાં
કરાવવો, કઇ પકૂલમાાં ભણાવવુ ાં આ બધા િશ્નો એ માન અને િષતષ્ઠાનાાં કારણો આજનાાં ભણેલા ગણેલા
લોકોએ બનાવી દીધા છે . જે ડોકટરની ફાઇવ પટાર હોસ્પપટલ તેમજ જે પકૂલમાાં એડષમશન લાખો રૂષપયા
ડોનેશન આપીને મળે એવા ડોકટરો અને એવી પકૂલો સારી એવી માનષસકતા ભણેલા ગણેલા લોકોએ
બનાવી દીધી છે . સાંતાન માટે આ લેખ છે માટે જે દાં પતીને ઇશ્વરે સાંતાનરૂપી અણમોલ આશીવાાદ આપ્યા
છે તેમને આ લેખથી હુ ાં કહેવા માગુાં છાં કે તમારા સાંતાનોને આ રે સમાાં દોડવી એમની આવડત તમે
વધારવાને બદલે ઘટાડો છો. માટે તમારા સાંતાનને દે ખાદે ખીમાાં પાડવાને બદલે કુદરતે એમને જન્મથી
આપેલી અંદરની આવડત બહાર લાવવાનો િયત્ન કરો. ષનિઃસાંતાન સ્ત્રી માટે આજના મેડીકલ સાયન્સે
ઘણી ક્ાાંષત કરી છે પરાં ત ુ એ ક્ાાંષત ખર્ાાળ અને સાંપ ૂણાપણે સફળ તો નથી જ. આવા ક્ાાંષતકારી યુગમાાં
પણ ષનિઃસાંતાન દાં પતીઓમાાં વધારો થઇ રહ્યો છે ત્યારે ષનિઃસાંતાન દાં પતી પોતાના જીવનમાાં ઇશ્વરનાાં
આશીવાાદરૂપ બાળક એમના ખોળામાાં જન્મ લે અને એમના ઘરમાાં આનાંદ અને હકલ્લોલ કરે એ અપેક્ષા
સાથે જ અને ખાતરી સાથે આ સત્ય ઘટના લખી રહ્યો છાં.
2010, ઓક્ટોબર મહહનામાાં એક દાં પતી મારી પાસે આવ્યા. પષત શેરબજારનાાં ધાંધા સાથે સાંકળાયેલો
હતો અને પત્ની હાઉસવાઇફ હતી. લગ્નનાાં સાત વિા પછી પણ એમને ત્યાાં પારણુ ાં બાંધાયુ ાં ન હતુ.ાં
ઘણીબધી દવાઓ કરી જેમાાં આજનાાં આધુષનક મેડીકલનાાં રીસર્ાની પદ્ધષતઓનો પણ ઉપયોગ કયો જે
ખ ૂબ જ ખર્ાાળ હતી, છતાાં પણ એમાાં સફળતા મળી નહહ. પષત-પત્ની બાંન્ને બીજાના સાંતાનોને જોઇને
આનાંદ પામતા પણ હદલનાાં એક ખ ૂણે દુિઃખ રહેત ુ ાં કે એમને કોઇ સાંતાન નથી. સાંતાન માટે પથ્થર એટલા
દે વ એ કરી ચ ૂક્યા હતા. મારા એક ભક્તનાાં કહેવાથી અને સમજાવવાથી એ મારી પાસે આવ્યા હતા.
પષતએ કહ્ુાં કે ગુરૂજી અમે છે લ્લા છ વિામાાં બધુ ાં જ કરી ચ ૂક્યા છે . પરાં ત ુ પહરણામ સાવ શ ૂન્ય આવ્યુ ાં છે .
અમે બાંન્ને ખ ૂબ જ હતાશ થઇ ગયા છીએ. આપને ષવનાંતી કરુ છાં કે આપ અમને કોઇ સર્ોટ રપતો હોય
તો જ બતાવજો. આપની ઉપર અમારી આખરી આશ ટકી છે . આટલુાં કહેતા પષત-પત્ની બાંન્નેની આંખોમાાં
આંસુ આવી ગયા. પત્ની બોલી કે ખબર નહહ કે ગયા ભવમાાં કેવ ુ ાં પાપ કયુહ હશે કે મારે આ હદવસો
જોવાના આવ્યા છે . મારી આ વેદનામાાં રાત-હદવસ મારા દુિઃખમાાં જ વ્યષતત થાય છે . હુ ાં ઇશ્વરને રોજ
િાથાના કરુ છાં કે અમારા જીવનમાાં કાંઇક એવો ર્મત્કાર કરીને તુ ાં અમને સાંતાન આપ. પષત-પત્નીની
વાત સાાંભળી પષત-પત્નીનાાં મુખમુદ્રા અને ઓરા ઉપરથી મેં એ બાંન્ને ગણવા માટે માંત્રસાગરમાાંથી એક

માંત્રરૂપી મોતી આપ્યુ.ાં મેં એમને કહ્ુાં કે આ માંત્ર તમારે મહહનામાાં પચ્ર્ીસ હદવસ તેમજ ॐકાર ર્ાલીસા
પષત-પત્નીએ રોજ કરવાના છે . આ માંત્ર અને ॐકાર ર્ાલીસા કોઇપણ સમયે થઇ શકે. છઠ્ઠા મહહને પષત-

પત્ની બાંન્ને મારી પાસે આવ્યા. પષત-પત્ની મને પગે પડીને કહ્ુાં કે આપે આપેલા આશીવાાદરૂપી માંત્ર અને

ॐકાર ર્ાલીસાનાાં માધ્યમથી મારી ધમાપત્ની ગભાવતી બની છે . ડોકટરે ત્રણ મહહના આરામ કરવાનુ ાં
કહ્ુાં છે . મારી પત્ની ગભાવતી થઇ એ હદવસ અમારા માટે સોનેરી સવાર લઇને આવ્યો છે . આપના
આશીવાાદ સદાય અમારા ઉપર રાખજો.
આ વાત સાંપ ૂણા સત્ય ઘટના છે . આ માંત્ર અને ॐકાર ર્ાલીસા કરવાથી દુષનયાનાાં કોઇપણ ષનિઃસાંતાન
દાં પતીને અચ ૂક સાંતાન િાપ્પ્ત થશે.
માંત્રિઃ || ॐ સાંતષત ત્રુવા ત્રુવા કુડવ્ય કુડવ્ય નમિઃ ||
આ માંત્ર પષત-પત્નીએ જોડે બેસીને ગમે તે સમયે 71 વખત ગણવો અને જોડે ॐકાર ર્ાલીસા ગણવા.
માંત્ર અને ॐકાર ર્ાલીસા ગણતી વખતે તાાંબાનાાં લોટામાાં એક ગ્લાસ જેટલુાં પાણી લેવ.ુ ાં માંત્રથી
અભભમાંષત્રત થયેલ ુાં જળ પષત-પત્નીએ અડધુ ાં અડધુ ાં પી જવુ.ાં

|| ॐ નમિઃ ||

