ુ લક્ષ્મીદે વીની સાધના
ધનતેરસથી કરવાની ॐ શ્રી શભ
માટે ની ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

આજના વર્તમાન યુગમાાં મહાલક્ષ્મીની જરૂરિયાર્ રિન પ્રતર્રિન પ્રબળ બનર્ી જાય છે . આજના આ
યુગમાાં જન્મથી લઇ િિે ક કાયતમાાં મ ૃત્યુ સુધીનાાં જીવનકાળ િિમ્યાન મનુષ્યને મહાલક્ષ્મીિે વીની અતવિર્
કૃપાની જરૂરિયાર્ િહે છે . આ વર્ત િિતમયાન એટલે કે સાંવર્ 2070નાાં વર્ત િિતમયાન આપની આતથિક
ઉન્નતર્ અને સમ ૃદ્ધિ વધર્ી િહે અને આ વર્ત િિતમયાન ખિાબ ગ્રહોની અસિ ર્માિા આતથિક કાયોમાાં
તવઘ્નરૂપ ન બને ર્ે માટે ॐ શ્રી શુભલક્ષ્મીિે વીની સાધના ધનર્ેિસથી બેસર્ાવર્ત િિતમયાન કિવાની

પ્રરિયા આપને હુ ાં આપુ છાં. શાસ્ત્ર એવુ ાં કહે છે કે જ્યાિે ઉપાસના અને સાધના કોઇ કાયત માટે કિવામાાં
આવે ર્ો એની અચ ૂક ફળશ્રુતર્ િે વી અને િે વર્ાઓએ આપવી જ પડે છે . માિી આ વાર્નુ ાં અદ્દભ ૂર્
ઉિાહિણ છે િાવણ. િાવણ િાક્ષસ જાતર્નો હોવા છર્ાાં પણ એણે મહાિે વની સાધના કિીને એણે મહાિે વ
પાસેથી અમ ૂલ્ય વિિાનો પ્રાપ્ર્ કિે લા. સાધના અને ઉપાસનાનાાં િસ્ર્ા ઉપિ જો િાક્ષસ પ્રજાતર્ને
વિિાન મળી શકતુ ાં હોય ર્ો આપણે મનુષ્ય ર્ો ઇશ્વિનાાં પોર્ાના જ અંશ છીએ અને એમનાાં સાંર્ાનો
છીએ. સાધનાનાાં માગતથી થર્ી ફળશ્રુતર્નુ ાં એક ચમત્કારિક સત્ય ઘટના આપને અહીં જણાવુ ાં છાં.
2009 સપ્ટેમ્બિની આ વાર્ છે . એક સજ્જન માિી પાસે આવ્યા. એમણે મને પ્રણામ કિીને કહ્ુાં કે
“ગુરૂજી હુ ાં ખ ૂબ જ આતથિક પિે શાનીમાાં સપડાયેલો છાં. માિા માથે આતથિક િે વા વધી ગયા છે . ધાંધો
બિાબિ ચાલર્ો નથી. ઉઘિાણી સમયસિ ન આવવાનાાં કાિણે આતથિક ભીંસ િહે છે અને આતથિક
વ્યવહાિ ચલાવવા માટે વ્યાજે રૂતપયા લાવવા પડે છે . છે લ્લા એક વર્તમાાં પરિસ્સ્થતર્ એટલી ભયજનક
થઇ ગઇ છે કે હુ ાં વ્યાજનાાં ચક્કિમાાં પ ૂિે પ ૂિો ફસાઇ ગયો છાં અને વ્યાજનાાં રૂતપયા ચ ૂકવવા માટે થઇને
બીજી જગ્યાઓએથી વ્યાજે લાવીને રૂતપયા ચ ૂકવર્ો થઇ ગયો છાં. એક વર્તમાાં આવી િીર્ે વ્યાજનુ ાં ચકિડુાં
ફેિવર્ા ફેિવર્ા મ ૂડી કિર્ા વ્યાજ વધી ગયુ ાં છે . હુ ાં ચાિે બાજુથી સપડાર્ો જઇ િહ્યો છાં. મને માકે ટમાાંથી
ઉધાિ મળતુ ાં બાંધ થઇ ગયુ ાં છે અને સાચુ ાં કહુ ર્ો ઝેિ પીવાના રિવસો આવી ગયા છે . આપ જ મને કોઇ
યોગ્ય માગતિશતન આપો.” એ સજ્જનને મેં પ ૂછ્ુાં કે આપે કિી કોઇ લક્ષ્મીમાંત્ર કે સાધના કિી છે ? એ
સજ્જને મને કહ્ુાં કે ગુરૂજી હજી સુધી મેં કોઇ લક્ષ્મીસાધના કિી નથી. મેં કહ્ુાં કે આપ જે આતથિક
ર્કલીફથી દુુઃખી છો ર્ે માટે આપને હુ ાં લક્ષ્મીિે વીને િીઝવવાનો ઉપાય આપુ છાં. માિી પાસે આવેલા એ
સજ્જનને મેં ॐ શ્રી શુભલક્ષ્મીિે વીની માંત્ર સાથે સાધના કિવાનો ઉપાય બર્ાવ્યો. મેં એમને
માંત્રસાગિમાાંથી ચમત્કારિક માંત્ર અને સાધનાનો ઉપાય બર્ાવ્યો.
ુ િી 2010 માાં ફિીવાિ એ સજ્જન મને મળવા માટે આવ્યા. ર્ેમના મુખ પિ પ્રસન્નર્ા િે ખાર્ી હર્ી.
ફેબ્રઆ
સજ્જને મને વાંિન કિર્ા કહ્ુાં કે ગુરૂજી આપે આપેલી ચમત્કારિક લક્ષ્મી સાધનાનાાં માધ્યમથી માિા
આતથિક જીવનમાાં અદ્દભ ૂર્ અને ચમત્કારિક પરિણામ આવ્યુ ાં છે . મેં સાધના ચાલુ કિી એના બિાબિ 16

માાં રિવસે અમાિા કુટુાંબનાાં એક વડીલ જે આતથિક િીર્ે ખ ૂબ જ સધ્ધિ છે એમની પાસે માિી આતથિક
પરિસ્સ્થર્ની તવગર્વાિ વાર્ કિી. વડીલ ખ ૂબ જ સમજિાિ અને અનુભવી છે , એમણે માિી આંખોમાાં
અને માિી સચ્ચાઇમાાં તવશ્વાસ િે ખાયો અને મને આતથિક િીર્ે ધાંધા માટે મિિ કિવાની હા પાડી. મેં
સાઉથમાાં જઇને 9 વેપાિીઓને માલ સપ્લાય કિવાનુ ાં ચાલુ કયુ.ત માિા માટે આશ્ચયતની વાર્ એ છે કે હુ ાં
તવચાિી ના શકુ એટલી મોટી ઉત્પાિન કાંપનીએ માિી પાસેથી ખ ૂબ જ મોટાપાયા પિ માલની ખિીિી
કિી. જેના માધ્યમથી માિા માથા પિનુ ાં િે વ ુ ાં ઉર્િવાનુ ાં શરૂ થયુ.ાં માિી ધાંધામાાં શાખ ફિીવાિ વધી ગઇ
અને આ 6 મરહનામાાં હુ ાં બેઠો થવા માાંડયો છાં. જે આશા માિી અંધકાિમાાં ફેિવાઇ ગઇ હર્ી ર્ે આશામાાં
ફિી પ્રકાશ િે ખાવા માાંડયો. આ ઘટનાને માિા જીવનમાાં એક ચમત્કાિ જ કહીશ. એ સજ્જનને આપેલી
લક્ષ્મીસાધના તવશે આપ પણ જાણવા ઉત્સુક હશો.
માંત્રુઃ

।। ॐ શુભવલ્ય શુભવલ્ય વાવલ્ય લક્ષ્મીિે વી નમુઃ ।।

સૌપ્રથમ એક લાકડાનાાં પાટલા ઉપિ લાલ કપડુાં પાથિી લક્ષ્મીિે વીનાાં ફાાંટાનુ ાં સ્થાપન કિવુ.ાં સાધકનુ ાં
મુખ ઉત્તિ રિશામાાં િહે ર્ે િીર્ે સ્થાપન કિવુ.ાં ફોટાની સામે લાલ કપડા ઉપિ જ પાાંચ આખી સોપાિીની
ઢગલી, સવા રૂતપયો, એક મુઠ્ઠી ઘઉંની ઢગલી, એક મુઠ્ઠી ચોખાની ઢગલી અને એક મુઠ્ઠી કાંકુની ઢગલી
કિવી. આ બધી વસ્તુ આડી લાઇનમાાં મુકવી. સ્થાપનની સામે િોજ િાત્રે 9 થી 12 િિમ્યાન િીવો અને

અગિબત્તી કિીને ઉપિ આપેલો માંત્ર 72 વખર્ કિવો અને ॐઋતર્ િચચર્ ॐકાિ ચાલીસા ત્રણ વખર્
વાાંચવા. આ સાધના કુટુાંબની કોઇપણ વ્યસ્તર્ આ સ્થાપનની સામે બેસીને કિી શકે છે . આ સાધનાની
શરૂઆર્ ધનર્ેિસનાાં રિવસે િાત્રે 9 થી 12માાં કિવી અને ધનર્ેિસ થી 99 રિવસ સુધી આપની આ
સાધના ચાલુ િાખવી. ધનર્ેિસ તસવાય પણ આપ કોઇપણ શુિવાિથી આ સાધના ચાલુ કિી શકો છો.
આ સાધના ચાલુ હોય ર્ે િિમ્યાન ઘિમાાં બહેનો માતસકધમતમાાં હોય ત્યાિે ઘિમાાં પુરૂર્ વ્યસ્તર્એ આ
સાધના ચાલુ િાખવી. આ ચમત્કારિક સાધનાથી ફતર્ લક્ષ્મીની પ્રાપ્પ્ર્ થશે એટલુાં જ નહીં પિાં ત ુ
આધ્યાત્ત્મક િાાંતર્ની રિશા ર્િફ પણ આપ પ્રયાણ કિશો. આ સાધના ખ ૂબ જ સિળ અને સહજ છે માટે
આ સાધનાથી આપને અચ ૂક ફળ પ્રાપ્ર્ થશે.

।। ॐ નમઃ ।।

