આપની આર્થિક આવક બંધ છે અથવા આપ બેકાર છો? તો આ
તકલીફમાંથી મક્ુ ત થવાની ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
આજનાાં આ જીવનમાાં માણસ ઇચ્છાઓનાાં અને જરૂરિયાતોનાાં તાણાવાણા સાથે બાંધાયેલો છે . માણસે
પોતાની ભૌષતક ઇચ્છાઓ પ ૂિી કિતા પહેલા પોતાની િાથષમક જરૂરિયાતો પ ૂિી કિવી પડે છે . િાથષમક
જરૂરિયાતો એટલે િોટી, કપડાાં અને મકાન. આજના આ સમયે મનુષ્યની િાથષમક જરૂરિયાતો સાંતોિવા
માટે પણ આવક પ ૂિી ના થતી હોય, બેકાિી હોય, હાંમેશા પૈસાની ત ૂટ અને ખેંચ િહેતી હોય, િાથષમક
જરૂરિયાત પ ૂિી કિવા માટે પણ માથે દે વ ુ ાં કિવુ ાં પડતુ ાં હોય એવા સમયનાાં માણસની માનષસક રહિંમત
અને શાિીરિક રહિંમત કથળી જ જાય છે . ભાિત દે શની દુુઃખદ પરિસ્થથત એ છે કે આજના આ સમયમાાં
પણ 50 ટકા દે શવાસીઓ એની િાથષમક જરૂરિયાતો જેટલુાં પણ માાંડ પામી શકે છે અથવા તો એમાાં પણ
ત ૂટ પડતી હોય છે . આવા સમયને, આવા દે શકાળને ઋષિમુષનઓ કળળયુગ કહીને ગયા છે .
આપણો દે શ ધાષમિક સાંથકૃષત અને ધમમમય જીવન જીવવાવાળા લોકોનો દે શ છે . આપણે ધમમકાયો માટે
ગમે તે ખચમ કિવા તત્પિ હોઇએ છીએ પણ જ્યાિે એક માણસને એની િાથષમક જરૂરિયાત પ ૂિી પાડવા
માટે આષથિક મદદ કિવાની આવે ત્યાિે આષથિક િીતે સક્ષમ માણસો ઘણીવાિ પાછા પડે છે . ધમમકાયમ
કિવુ ાં જોઇએ પણ જોડેજોડે કોઇપણ આષથિક િીતે ષનબમળ વ્યસ્તતને નોકિી અને િોજગાિી આપીને ઊભો
કિવો જોઇએ જેથી એ એના કુટુાંબનુ ગુજિાન ચલાવી શકે.
એક સત્ય ઘટના આપની સમક્ષ િજૂ કરુ છાં. ઓગષ્ટ, 2010 માાં 30 વિમનો એક યુવાન માિી પાસે
આવ્યો. યુવાને મને પગે લાગીને કહ્ુાં કે, “ગુરૂજી હુ ાં બેકાિ છાં. છે લ્લા એક વિમથી માિી નોકિી છૂટી ગઇ
છે . હુ ાં એક િાઇવેટ ઇન્સથયોિન્સસ કાંપનીમાાં સેલ્સ મેનજ
ે િ તિીકે કામ કિતો હતો. પિાં ત ુ ટાગેટ પુિો નહી.
થવાના કાિણે મને નોકિીમાાંથી બિતિફ કિવામાાં આવ્યો છે . હુ ાં સુિેન્સરનગિથી અમદાવાદ આવ્યો છાં. હુ ાં
અમદાવાદમાાં નાિણપુિા ષવથતાિમાાં ભાડે િહુ છાં. છે લ્લા એક વિમથી નોકિી શોધી િહ્યો છાં પણ નોકિી
મળતી નથી. અત્યાિે ઘિનો ખચમ ચલાવવો એ પણ અઘિો થઇ ગયો છે . અમે પષત પત્ની ખ ૂબ જ
મઝ
ાં ૂ ાઇ ગયા છે . હવે શુ ાં કિવુ ાં તે સમજાતુ ાં નથી. સુિેન્સરનગિ પાછા જવુ ાં નથી અને અમદાવાદમાાં અત્યાિે
કોઇ રદશા દે ખાતી નથી. આપ મને યોગ્ય માગમદશમન આપો.”
મેં યુવાનની હથતિે ખા અને મુખમુરા જોઇને યુવાનને કહ્ુાં કે, “તાિી મહેનત નોકિીમાાં ઓછી પડતી હતી.
તુ ાં નોકિી કોઇપણ જગ્યાએ કિીશ કામ કિવા માટેનો ટાગેટ દિે ક કાંપની આપશે અને મહેનત કિવાની
તૈયાિી ચોક્કસ િાખવી જ પડશે. હુ ાં તને માંત્રસાગિમાાંથી માંત્રરૂપી અણમોલ મોતીરૂપ માંત્ર આપુ ાં છાં. આ
માંત્રનો ચમત્કાિ એવો છે કે કોઇપણ માણસ જે આષથિક િીતે બેકાિ હોય અથવા તો એની ઘિની
જરૂરિયાત પ ૂિી ના કિી શકતો હોય એને આ માંત્રથી ચમત્કારિક ફળ ચોક્કસ મળે જ.”

ત્રણ મરહના પછી એ યુવક ફિી વાિ માિી પાસે આવ્યો. એણે મને કહ્ુ કે, “ગુરૂજી આપના આશીવામદથી
િાઇવેટ ઇન્સથયોિન્સસ ક્ષેત્રમાાં એક નવી કાંપનીમાાં માિી નોકિી લાગી ગઇ છે . આ નોકિીમાાં આપના કહ્યા
મુજબ હુ ાં ખ ૂબ જ મહેનત કિીશ અને ભ ૂતકાળની નોકિીમાાં જે બેદિકાિી િાખી હતી એ બેદિકાિી નરહિં
િાખુ. માિા કામને હુ ાં પ ૂજા સમજીને કિીશ. આપે આપેલા માંત્રથી માિી અને માિી પત્નીની જીંદગી
ખુશહાલ બની ગઇ છે . અમે બાિ મરહનાથી જે દુુઃખી થતા હતા અને ઘિનુ ાં ભાડુાં ભિવા તેમજ
િોજબિોજનાાં ખચમ ચલાવવા માટે ઉધાિી કિવી પડી હતી જેથી અમે હતાશ થઇ ગયા હતા. આપના
આશીવાદ અમાિા ઉપિ સદાય િાખજો.”
હુ ાં તમને એ યુવાનને આપેલો ચમત્કારિક માંત્ર આપુ છાં. આ માંત્ર કિવાથી કોઇપણ બેકાિ વ્યસ્તતને કામ
મળી જશે અને િાથષમક જરૂરિયાત પ ૂિી કિવા માટે જે ત ૂટ પડતી હશે એ ત ૂટ નહી પડે.
માંત્રુઃ

।। ॐ મહાત્ય મહાત્ય ષવન્સદાષત લક્ષ્મીદે વી ભ્રુમ નમુઃ ।।

આ માંત્ર ગણવાની િીતુઃ
સૌિથમ થટીલની વાડકીમાાં પાણી લઇ ઉપિનો માંત્ર 45 વખત ગણી અને એક વખત

ॐકાિ ચાલીસા ગણી પાણી પી જવુ.ાં આ માંત્ર કોઇપણ સમયે કિી શકાય. આ માંત્ર ગણતી વખતે
કોઇપણ કલિનાાં વસ્ત્ર પહેિી શકાય. આ માંત્રથી આપના જીવનમાાં અચ ૂક ચમત્કારિક ફાયદો થશે.
છે લ્લે માિી કષવતાની ચાિ પાંસ્તતઓ અહીં ટાાંકુ છાં.
છે લડત જીવન તો લડી બતાવો,
છો સાંતાન ઇશ્વિનાાં સાળબત કિી બતાવો
ના ડિો હોય કોઇ મુસીબત,
ગવમ થાય તમ ઉપિ ઇશ્વિને એવુ ાં કિી બતાવો

।। ॐ નમુઃ ।।

