સંવત 2069નાં વર્ષ દરમિયાન ધંધાનાં અને આમથિક લક્ષયાંકો પરરપ ૂર્ષ
કરવા િાટેનાં ચિત્કારરક બીજિંત્ર
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

આજના કલિયુગમાાં દરે ક મનુષ્ય ભૌષતકતાની એક દોડમાાં પડેિો છે . આષથિક સમ ૃદ્ધિ અને આષથિક સિરતા
એ દરે ક મનુષ્યનાાં જીવનનો િક્ષયાાંક બની ગયો છે . દરે ક સમયે અને દરે ક પળે માનવી પોતાની આષથિક
સક્ષમતાને વધારવા માટે િયત્નશીિ અને તત્પર રહે છે . પોતાના કુટુાંબથી 12 કિાક દૂ ર રહીને 9 વાગે
નીકળીને 9 વાગે પરત આવે છે . આ જ રીતે રોજ કુટુાંબને સુખ સમ ૃદ્ધિ આપવા માટે દોડતા માનવીને
આવા સમયે પોતાના આષથિક જરૂરરયાતને સર કરવા માટે ચમત્કારરક ગુરૂચાવીરૂપ માંત્રસાગરમાાંથી માંત્ર
મળી જાય તો એ મનુષ્યની તાકાત અનેકગણી વધી જાય. આપની ગણતરી અને આપની આવડત
સચોટ આષથિક જરૂરરયાત સુધી પહોંચાડવાનુ ાં કામ આ માંત્રસાગરનાાં મોતીરૂપ માંત્ર કરશે. આ માંત્ર કયાા
પછી આપ એવુ ાં અચ ૂકપણે માનશો જ કે માંત્રો એ ચમત્કારરક શક્તતઓ જ છે , જે માંત્રો મનુષ્યને નરી
આંખે પોતાના િક્ષયાાંક પાર પાડવાના ચમત્કાર બતાવે છે . આ માંત્રો ગણતા પહેિા આપ દર મરહનાનુ ાં
આપનુ ાં આષથિક િક્ષયાાંક નક્કી કરી િેજો અને એ પછી આ માંત્રોની શરૂઆત કરજો. હુ ાં આપને ચોક્કસપણે
કહુ ાં છાં કે આનુ ાં પરરણામ આપને અચ ૂક મળશે. આપને જે હુ ાં આપી રહ્યો છાં એ શાસ્ત્રની એવી શક્તતઓ છે
જે શક્તતઓનો ઉપયોગ મનુષ્યએ ક્યારે ય કયો જ નથી અને કદાચ એટિે જ મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાઓને
પ ૂરી કરવા માટે દોડતો તો રહે છે પરાં ત ુ એમને સફળતા મળતી નથી. જે આ માંત્રોના ગણવાથી અચ ૂક
સફળતા મળશે.
જાન્યુઆરી, 2013 થી રડસેમ્બર, 2013 સુધી આપનુ ાં આષથિક ભષવષ્ય આ વિા દરષમયાન સમ ૃદ્ધિકારક રહે
તેમજ દર મરહને આપની આષથિક આવક વધતી રહે અને નાણાાંકીય તકિીફોનો સામનો ન કરવો પડે
અને દર મરહનાનો આપનો આષથિક િક્ષયાાંક પરરપ ૂણા થાય એ માટે ચમત્કારરક િક્ષમી બીજમાંત્રો માસવાર
અહીં આપેિ છે . ઘણીવાર ઉત્પાદનક્ષેત્રે સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓ, વ્યવસાય સાથે સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓ,
ટ્રેડીંગનાાં ધાંધા સાથે સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓ પોતાનો માષસક ટાગેટ પ ૂરો કરી શકતા નથી. ઉત્પાદનક્ષેત્રે
ઘણીવાર મટીરીયિ ના મળવુ,ાં કાચોમાિ ના મળવો, મજૂરો સાથેનાાં િોબ્િેમો થવા, સરકારી તકિીફો
વગેરે અનેક તકિીફો ચાિતી રહેતી હોય છે . ખેતીનાાં ઉત્પાદન સાથે સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓને ઉત્પાદનમાાં
વધારો થાય, રીટેઇિનાાં ધાંધા સાથે સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓને રોજ-બ-રોજની આવકમાાં વધારો થાય,
હોિસેિનાાં ધાંધામાાં સાંકળાયેિ વ્યક્તતઓને હોિસેિનાાં ધાંધાનાાં વધારો થાય અને આષથિક આવકમાાં પણ
ુ બ છે .
વધારો થાય એ માટેનાાં બીજમાંત્રો માસવાર નીચેમજ
જાન્યુઆરીીઃ ।। ॐ જાવલ્ય જાવલ્ય િક્ષમીદે વી શુકાતુ નમીઃ ।।
ુ રીીઃ ।। ॐ િાષવતા િાષવતા પપલ્ય િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
ફેબ્રઆ

માચાીઃ ।। ॐ િષવતા િષવતા િક્ષમીદે વી િાગટય નમીઃ ।।
એષિિીઃ ।। ॐ કાષવત્ય કાષવત્ય િક્ષમીદે વી િાગટય િાગટય નમીઃ ।।
મેીઃ ।। ॐ સુકાવીતા િક્ષમીતા િક્ષમીતા નમીઃ ।।
જૂનીઃ ।। ॐ જીવલિતા જીવલિતા શુભિક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
જુિાઇીઃ ।। ॐ િાજજકુતા િાજજકુતા િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
ઓગસ્ટીઃ ।। ॐ ત્રુજુકા ત્રુજુકા િક્ષમીતા નમીઃ ।।
સપ્ટેમ્બરીઃ ।। ॐ િષવકાવ્ય િષવકાવ્ય વામ િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
ઓતટોબરીઃ ।। ॐ ઋજુમામ્ ઋજુમામ્ િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
નવેમ્બરીઃ ।। ॐ ત્રુકુટ ત્રુકુટ િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
રડસેમ્બરીઃ ।। ॐ વામીતા વામીતા ત્રુજ
ાં ક િક્ષમીદે વી નમીઃ ।।
િક્ષમી િાપ્પ્ત તેમજ આપના ધાંધાનો ટાગેટ પ ૂરો કરવા ઉપરનાાં માસવાર આપેિ માંત્ર રોજ 27 વખત
અને ॐકાર ચાિીસા એક વખત વાાંચવા. છે લ્િે મારી એક કષવતા અહીં િખુ છાં.

ભક્તતન ં ઝરણ ં
ॐકારનુ ાં શરણુ ાં છે ,
મન ભક્તતનુ ાં ઝરણુ ાં છે ;
મળયુ ાં ઓઢવા આભ અને,
પ ૃથ્વીનુ ાં પાથરણુ ાં છે ;
ઢાાંકી દે સમજણનો સ ૂરજ,
ઇચ્છા એવુ ાં તરણુ ાં છે ;
આતમનો અજવાશ ગાળવા,
ભક્તત નામે ગરણુ ાં છે ;
દળી દળીને થાકી જાઓ,
શાંકા એવુ ાં દરણુ ાં છે ;
।। ॐ નમીઃ ।।

