તીર્થ સ્ર્ાનકોએ કઇ તતતર્એ જવાર્ી ફળ મળે તેની ચમત્કારિક
ગરૂુ ચાવી.
-

ॐ ઋતિ તિતેશભાઇ

આપણ ું ભારત એ તીર્થોની ભ ૂમિ કહેવાય છે અને ભારતવાસીઓનાું વ્યક્તતગત જીવનિાું તીર્થથયાત્રાન ું
આગવ ું િહત્વ રહ્ ું છે . વેદો અને ઉપમનષદોિાું િુંદદરો, મિખરો, દે રાસરો, ગફા-તળાવો, નદીઓ અને
સરોવરો પણ તીર્થથસ્ર્થાનોની ગદરિા બક્ષવાિાું આવી છે . ભારતિાું પ્રમખ તીર્થથસ્ર્થાનો એક કે વધ દે વી
દે વતાઓ સાર્થે સુંકળાયેલા છે . આ યાદીિાું સિર્થથ સુંતપરષોિાું જન્િસ્ર્થાનો કે કિથસ્ર્થાનોનો પણ ઉિેરો
ર્થયો છે . તીર્થથસ્ર્થાનો સાર્થે દું તકર્થાઓ અને ચિત્કારની સત્ય વાતો પણ આપણે સાુંભળે લી છે . ભારતનાું
ઉત્તર-દક્ષક્ષણ-પ ૂવથ-પમિિ કોઇપણ ખ ૂણાિાું જાઓ કોઇ જગ્યા એવી નહી હોય કે જયાું દે વીદે વતાઓ,
સુંતપરૂષોન ું તીર્થથસ્ર્થાન ન હોય. એક રીતે જોઇએ તો એિ કહેવ ું જરાય ખોટું નર્થી કે સિગ્ર ભારત
તીર્થથભ ૂમિ છે . આજના મવષિ કહેવાતા કક્ષલયગિાું પણ ધિથભાવના વધતી જોવા િળે છે અને કદાચ વધ
પ્રબળ પણ બની છે . િહડી, સારું ગપર હનિાન, નારીચામયણા હનિાન, િુંખેશ્વર, ચારધાિ, અિરનાર્થ,
પાલીતાણા, ડાકોર, અંબાજી, નાર્થદ્ધારા, મિરડી, જગન્નાર્થપરી, મતરૂપતી વગેરે કોઇપણ તીર્થથસ્ર્થાન લઇ લો
પ્રત્યેક વષે કે િદહને અગાઉનાું વષથ કે િદહના કરતા વધારે ભતતોની ભીડ જોવા િળે છે . કોઇ પ ૂનિ ભરે
છે તો કોઇ અિાસ ભરે છે તો કોઇ ચોર્થ ભરે છે તો કોઇ વદ દિિ ભરે છે , આિ ભતતો પોતપોતાની
શ્રદ્ધા પ્રિાણે જે તે મતમર્થએ તીર્થથસ્ર્થાનકોએ જતા હોય છે . િોટાભાગનાું લોકો કાયથમસદ્ધદ્ધ િાટે, કષ્ટમનવારક
િાટે કે િોક્ષની પ્રાપ્તતન ું વરદાન િેળવવા કે પછી અન્ય કોઇપણ કારણસર જે તે મતમર્થએ તીર્થથસ્ર્થાને
જવાની શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય છે . પરું ત ગાડથ રીયા પ્રવાહની જેિ દોડતા લોકોને એન ું જ્ઞાન નર્થી હોત ું કે
પોતાના િાટે કઇ મતમર્થએ ધિથસ્ર્થાને જવાર્થી િનોવાુંમછત ફળ પ્રાતત ર્થિે. િાટે એના લીધે ઘણાું લોકો
તેન ું ફળ પ્રાતત કરી િકતા નર્થી. આ લેખ વાુંચનાર ઘણાું શ્રદ્ધાળુઓને પણ આવો અનભવ ર્થયો હિે.
ઓતટોબર, 2012ની આ વાત છે . સવારનાું અક્ષગયાર વાગ્યાનાું સિારે એક સજ્જન િને િળવા આવ્યા.
તેિણે િને વુંદન કરતા પોતાની વાત જણાવતા કહ્ ું કે ગરૂજી હ ું છે લ્લા પાુંચ વષથર્થી ડાકોરની પ ૂનિ
ભર છું. પરું ત હજી સધી િને કોઇ આમર્થિક કે સાિાજીક ફાયદો ર્થયો નર્થી. િારા જીવનિાું હ ું આમર્થિક રીતે
ખ ૂબ જ અટવાયેલો છું અને કૌટુંક્ષબક કલેિને કારણે િારા ધિથપત્ની ઘર છોડીને મપયર જતા રહ્યા છે .
અત્યારે િારી ઉંિર 39 વષથ છે . પણ જીવનિાું કોઇપણ ઉિુંગ અને ઉત્સાહ રહ્યો નર્થી. હ ું આપને એ
પ ૂછવા િાુંગ છું કે ‘જયારે આપણી તકલીફ અને મશ્કેલી હોય ત્યારે આપણા ઇષ્ટદે વ આપણને િદદ ના
કરે ? શ ું અિારા જેવા આક્સ્તક અને શ્રદ્ધાળુ વ્યક્તતઓની આ દમનયાિાું કોઇ દકિંિત નર્થી? હ ું િારા
ઇષ્ટદે વ પર ખ ૂબ જ શ્રદ્ધા અને આસ્ર્થા રાખ છું. િારો આત્િા સાક્ષી છે કે િેં કોઇપણ સુંજોગોિાું િારા
ઇષ્ટદે વ પરર્થી શ્રદ્ધા છોડી દીધી નર્થી. િને િારા ઇષ્ટદે વની કૃપા િળે એ િાટે શ ું કરવ ું એનો િને િાગથ
બતાવો.’ િેં હસતાું હસતાું એ સજ્જનને કહ્ ું કે ‘જો આ કક્ષળયગિાું દરે ક વ્યક્તતને એના ઇષ્ટદે વની
સહાય િળે જ છે પરું ત આપના ઇષ્ટદે વનાું ધિથસ્ર્થાને જવા િાટે િાસ્ત્રોતત િાગથ ઉપર ચાલવ ું ખ ૂબ જ

જરૂરી છે . િાટે આપના ઇષ્ટદે વનાું દિથન કરવા ક્યારે જવ ું અને શ ું કરવ ું એની િાદહતી આપને આપ છું.’
આપના ઇષ્ટદે વની પ્રમતિાની સાિે બેસીને હ ું આપને જે િુંત્ર જણાવ છું એ િુંત્ર આપે કરવો જોઇએ.
જેનાું િાધ્યિર્થી આપને અચ ૂક અને ચિત્કાદરક ફળ િળિે.
બરાબર 6 િદહના પછી એ સજ્જન િને ફરી િળવા આવ્યા. તેિનાું ચહેરા પર ખિીનો પાર નહોતો.
તેિણે િને પ્રણાિ કરતા કહ્ ું કે ગરૂજી આપે આપેલ િાગથદિથન અને િુંત્રસાગરિાુંર્થી આપેલ અણિોલ
િોતીરૂપ િુંત્રએ િારા જીવનિાું એક ચિત્કાર સજીને િને ધન્ય બનાવી દીધો છે . હવે હ ું આપેલી મતમર્થ
પ્રિાણે િારા ઇષ્ટદે વનાું દિથને જવ છું. જેનાર્થી અમવશ્વસનીય ઘટના એવી બની કે ત્રીજી જ વાર િારા
ઇષ્ટદે વનાું દિથન કરીને પરત ફરતો હતો ત્યારે દરસાઇને મપયર જતી રહેલી િારી ધિથપત્નીનો ફોન
આવ્યો અને એણે િને સાિેર્થી કહ્ ું કે ‘હ ું જની વાતો ભ ૂલીને ઘરે પાછી આવવા તૈયાર છું.’ એની વાત
સાુંભળીને હ ું એકદિ ખિ ર્થઇ ગયો. એનાર્થી વધારે આગળ આપને જણાવ ું કે િારા ધુંધાની જે તકલીફો
અને મશ્કેલીઓ હતી એ જાણે અચાનક ગાયબ ર્થવા િાુંડી અને ધીિે ધીિે ધુંધાને વેગ િળવાનો િરૂ
ર્થયો. આપ નહી િાનો ગરૂદે વ પણ હ ું િારા ખરા હ્રદયર્થી કહ છું કે આપે જણાવેલી મતર્થી અને િુંત્રના
િાધ્યિર્થી િારા ઇષ્ટદે વનાું દિથન એિના સ્ર્થાનક ઉપર જઇ કરતો ર્થયો છું પછી િેં િારી સગી આંખે
આ છ િદહનાિાું બે ચિત્કાર જોયો છે . એક િારી પત્નીન ું ઘરે પાછા ફરવાન ું અને િારી આમર્થિક
પ્રગમતની રાહ ખલવાન ું. આપના આિીવાથદ િારા પર હુંિેિા રાખજો.
આપ સૌ શ્રદ્ધાળુઓને પણ આપની રામિ પ્રિાણે આપના ઇષ્ટદે વનાું કઇ મતર્થીએ દિથન કરવા જવ ું અને
કયો િુંત્ર કરવો એની િાદહતી આપ છું. તેિજ એ દદવસે જે કાયથચક્ર યુંત્ર નીચે દોરે લ છે તે જોડે લઇને
જવ ું. આ કાયથચક્ર યુંત્ર કટીંગ કરી લેિીનેિન કરાવી દે વ ું અને હુંિેિા જોડે રાખવ ું. નીચેનો િુંત્ર રોજ 45
વખત કરવો અને ॐઋમષ રક્ષચત ॐકાર ચાલીસા એક વખત વાુંચવા.
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ુ બ કઇ તતતર્એ તીર્થસ્ર્ાનકોએ જવ ંુ અને કર્ો મંત્ર કિવો તેની તવગતઃ
િાતશ મજ
િેષઃ

।। ॐ પ્રપલાવા પ્રપલાવા કાયથ નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 14 (પ ૂનિની આગળની ચૌદસ)

વ ૃષભઃ

।। ॐ વાજજિા વાજજિા નિઃ ।।

મતમર્થ – વદ – 10 (દિિ)
મિથનઃ

।। ॐ કપલાિ કપલાિ નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 11 (અક્ષગયારસ)

કકથ ઃ

।। ॐ જાજલ્ય જાજલ્ય વાજજિાિ નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 15 (પ ૂનિ)

મસિંહઃ

।। ॐ દીવાત્ય દીવાત્ય નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 12 (બારસ)

કન્યાઃ

।। ॐ જામવતા જામવતા કાયથ નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 14 (પ ૂનિની આગળની ચૌદસ)

તલાઃ

।। ॐ સતવ્ય સતવ્ય નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 9 (નોિ)

વ ૃપ્રશ્રકઃ

।। ॐ રામવલ્ય રામવલ્ય નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 10 (દિિ)

ધનઃ

।। ॐ ધમનવ્ય ધમનવ્ય વાિ નિઃ ।।
મતમર્થ – અિાસ

િકરઃ

।। ॐ દાજજવ્ય દાજજવ્ય નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 1 (બેસતો િદહનો)

કુંભઃ

।। ॐ વામવલા વામવલા નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 4 (ચોર્થ)

િીનઃ

।। ॐ દક્ષત્ય દક્ષત્ય વામવ નિઃ ।।
મતમર્થ – સદ – 15 (પ ૂનિ)

।। ॐ નમઃ ।।

