ુ રી થી ડિસેમ્બર સધ
ુ ીનાાં ધાંધાનાાં અને આર્થિક
ઇ.સ. 2014 જાન્યઆ
લક્ષ્ાાંકો પડરપ ૂર્ણ કરવા માટે નાાં ચમત્કાડરક બીજમાંત્ર

-

ॐ ઋર્િ ર્િતેશભાઇ

કળિયુગમાાં મનુષ્યની આંખ એ આર્થિક ઉન્નર્િ અને પ્રગર્િ િરફ વધારે ને વધારે રહેિી હોય છે . આજના
કળિયુગ માટે કળિકાિ સવવજ્ઞ હેમચાંદ્રઆચાયવ એવુ ાં ભર્વષ્ય ભાખીને ગાયા છે કે કળિયુગનો માનવી
પોિાના દરે ક કાયોમાાં ટાઇમ િીમીટ (સમય મયાવદા) બાાંધીને ચાિશે. દા.િ. આજથી ધારોકે 100 વર્વ
પહેિાની વાિ કરીએ િો કોઇ મનુષ્ય સાધુ અથવા િો સાંિનાાં આશીવાવદ િેવા જાય અને એ મનુષ્ય
પોિાના સાંસારચક્રમાાં આવેિી અડચણ કે મુશ્કેિીનો કોઇ પ્રશ્ન પ ૂછે અને કોઇ સાધુ કે સાંિ એમ કહી દે કે
િમારુાં કાયવ થઇ જશે ત્યારે એ મનુષ્ય ર્નર્ચિંિ થઇ જિો અને આગિ કોઇ સવાિ પ ૂછિો ન હિો. જ્યારે
આજનો મનુષ્ય જેને હુ ાં આધુર્નક માનવી કહુ છાં એ મનુષ્ય સાધુ કે સાંિ પાસે પોિાને નડિી મુશ્કેિીનો
સવાિ િઇને જાય અને એ સવાિ એ સાધુ કે સાંિને પ ૂછે ત્યારે એ સાધુ કે સાંિ એવો જવાબ આપે કે
િારુાં કાયવ અચ ૂક થઇ જશે િો એ િરિ સામે સવાિ કરે છે કે ગુરૂજી ક્યારે થશે? અને જો કોઇ સાધુ કે
સાંિ એનો જવાબ ના આપે િો મનુષ્યને એ સાધુ કે સાંિ ઉપરથી ર્વશ્વાસ ઓછો થિો જાય છે . પરાં ત ુ
ૂ સમયમાાં જલ્દી રીઝલ્ટ મિે િો જ
આજના યુગમાાં હુ ાં પણ માનુ છાં કે મનુષ્યને ઓછા સમયમાાં ટાંક
મનુષ્યની શ્રદ્ધા સાધુ કે સાંિ ઉપર ટકી રહેશે. કારણકે આજનો મનુષ્ય સ્વાથવની પ્રક્રક્રયામાાંથી અને
સાંસારચક્ર ચિાવવાની જવાબદારીઓથી ત્રસ્િ થઇ ગયો છે અને સાંસારની જવાબદારીઓનો ર્નવાવહ
કરવા માટે આર્થિક િક્ષયાાંકો એટિેકે માર્સક ટાગેટો પ ૂરા થાય િો જ એ મનુષ્યને પ ૂણવ ફિશ્રુર્િ મિે .
જાન્યુઆરી, 2013 માાં એક કપડાનાાં વેપારી મને મિવા આવ્યા. િેમણે મને પ્રણામ કરિા કહ્ુાં કે ગુરૂજી
મારા કાપડનાાં ધાંધામાાં હુ ાં ઘણી મુશ્કેિીઓ અને અડચણોથી પરે શાન થઇ રહ્યો છાં. જેમકે મારી
ઉઘરાણીઓ અમુક જગ્યાએ ફસાયેિી છે , માર્સક ટનવઓવર ધાયાવ મુજબ થતુ ાં નથી, આર્થિક ટાગેટ પ ૂરા
થિા નથી આવી ઘણી સમસ્યાઓ છે . હુ ાં મારા ધાંધામાાં મહેનિ અને પ્રયત્નો કરવામાાં જરાય કસર
રાખિો નથી છિાાં મારે આવી સમસ્યાઓ ભોગવવી પડે છે . ગુરૂજી આપ જ મને એવુ ાં માગવદશવન આપો
કે જેથી હુ ાં મારા ધાંધાનાાં માર્સક આર્થિક ટાગેટો પ ૂરા કરી શકુ અને આર્થિક સરિિા વધે. પછી મેં એ
કાપડનાાં વેપારીને િેમના ધાંધામાાં માર્સક આર્થિક િક્ષયાાંકો પ ૂણવ થાય િે માટે માંત્રસાગરમાાંથી ચમત્કાક્રરક
મોિીરૂપી માંત્રો આપ્યા.
4 નવેમ્બર,2013 બેસિાવર્વનાાં ક્રદવસે એ વેપારી મારા દશવન અને આશીવાવદ માટે આવ્યા. એમણે મને
હસિા મુખે વાંદન કરિા કહ્ુાં કે ગુરૂજી આપની કૃપાથી અને માગવદશવનથી આજે હુ ાં મારા જીવનમાાં મેં

અનુભવેિ ચમત્કારની એક વાિ કહેવા માાંગ ુ છાં. આપે આપેિ માંત્રોએ મારા જીવનની ક્રદશા બદિી
નાાંખી છે . ગુરૂજી, આપે આપેિ એ માસવાર માંત્રો કરવાથી મારા ધાંધામાાં ટનવઓવર 10% જેટલુાં વધી
ગયુ,ાં મારી ફસાયેિી ઉધરાણી ધીમે ધીમે છૂટી થવા માાંડી. મારા ધાંધામાાં નક્કી કરે િા માર્સક ટાગેટો પ ૂરા
થવા માાંડયા. ગુરૂજી આપની કૃપા મારા અને મારા કુટુાંબ પર સદાય રાખજો. આ માસવાર માંત્રો મેં મારા
િમામ ભક્િોને પણ આપેિ અને આજે 5 િાખથી વધુ િોકો 2013નાાં માસવાર ધાંધાનાાં આર્થિક ટાગેટ
પ ૂરા કરવા માટેનાાં માંત્ર કરીને િેનો ચમત્કાર પોિાના જીવનમાાં અનુભવેિ છે .
હવે હુ ાં આપને જાન્યુઆરી,2014 થી ક્રડસેમ્બર,2014 સુધી આપનુ ાં આર્થિક ભર્વષ્ય આ વર્વ દરર્મયાન
સમ ૃદ્ધદ્ધકારક રહે િેમજ દર મક્રહને આપની આર્થિક આવક વધિી રહે અને નાણાાંકીય િકિીફોનો સામનો
ન કરવો પડે અને દર મક્રહનાનો આપનો આર્થિક િક્ષયાાંક પક્રરપ ૂણવ થાય એ માટે ચમત્કાક્રરક િક્ષમી
બીજમાંત્રો માસવાર અહીં આપુ છાં.
જાન્યુઆરી

:

|| ॐ પ્રાજીવાર્વ પ્રાજીવાર્વ િક્ષમીદે વી નમઃ ||

ુ રી
ફેબ્રઆ

:

|| ॐ કાર્વિારી કાર્વિારી િક્ષમીદે વી નમઃ ||

માચવ

:

|| ॐ ત્રુકા ત્રુકા િક્ષમીદે વી નમઃ ||

એર્પ્રિ

:

|| ॐ સુરાર્વિા વાળિવ્ય િક્ષમીદે વી નમઃ ||

મે

:

|| ॐ કુઠાર્વિા કુઠાર્વિા િક્ષમીદે વી નમઃ ||

જૂન

:

|| ॐ સ ૂયવિામ્ સ ૂયવિામ્ િક્ષમીદે વી નમઃ ||

જુિાઇ

:

|| ॐ રાજક્ય રાજક્ય શુભિક્ષમીદે વી નમઃ ||

ઓગષ્ટ

:

|| ॐ દુદવ્ય દુદવ્ય વ ૃજા િક્ષમીદે વી નમઃ ||

સપ્ટેમ્બર

:

|| ॐ સુકાતુ રાહિ
ુ ા રાહિ
ુ ા િક્ષમીદે વી નમઃ ||

ઓક્ટોબર

:

|| ॐ રાજજવાર્વ કેત ુ િક્ષમીદે વી નમઃ ||

નવેમ્બર

:

|| ॐ રાસસ્વી રાસસ્વી મહાિક્ષમીદે વી નમઃ ||

ક્રડસેમ્બર

:

|| ॐ દુક્રરત્ય દુક્રરત્ય પ્રાાંગ િક્ષમીદે વી નમઃ ||

િક્ષમી પ્રાપ્પ્િ િેમજ આપના ધાંધાનો ટાગેટ પ ૂરો કરવા ઉપરનાાં માસવાર આપેિ માંત્ર રોજ 27 વખિ
અને ॐઋર્ર્ રળચિ ॐકાર ચાિીસા એકવાર વાાંચવા. છે લ્િે મારી એક કર્વિા અહીં િખુ છાં.

ૃ
ॐકાર છે અમત
જીવન છે એક સપનુ,ાં સપનુ ાં કાિે ઉડી જાશે
ॐકારમાાં ડૂબો, મ ૃત્યુ સોના જેવુ ાં થાશે;

ખ ૂબ સમસ્યા છે જીવિરમાાં, ઘણાાં ઘણાાં સાંિાપ
ॐકારને રટો ર્નરાં િર મ ૂકીને સઘિા માપ;
ॐકાર દે ખાડે રસ્િો , માંળઝિ િગ પહોંચાડે
એને નવિા દે ર્વચાર, જે નવી વારિા માાંડ;ે
ॐકાર બસ ॐકાર બસ ॐકારમાાં જીવો
ॐકારનુ ાં અમ ૃિ માનવ, ખોબે ખોબે પીવો;
ॐકાર છે એવો છાાંયો, જે આિમને ઠારે
ॐકાર છે અમ ૃિ એવુ,ાં જે ર્વર્ને પણ મારે .

।। ॐ નમઃ ।।

