
પ�રવારની ખુશી માટ� િનમ્નિલિખત 
ઉપાય કરવાથી પા�રવા�રક �વન સુખ-
શાંિત પૂણર્ રહ� છ�.

1. પોતાના ભોજનમાંથી ગાય, કાગડા 
અને ક�તરા ત્રણેય માટ� થોડોક િહસ્સો 
પહ�લેથી જ અલગ રાખી દ�વો �ઇએ તથા 
ભોજનબાદ તેને �નવરોને ખવડાવી દ�વો 
�ઇએ. તેનાથી પા�રવા�રક સુખ-શાંિત 
બની રહ� છ�.

2. જે �મમાં રસોઇ 
બનતી હોય તે રસોઇ 
ઘરમાં ભોજન કરવાથી 
રાહુના તોફાનોથી 
બચાવતા રહ� છ� અને 
મંગળ-રાહુની યુિતનું નેક 
ફળ હશે.

3. દર�ક મિહનામાં ઘરના સભ્યોની 
સંખ્યા તથા ઘરમાં આવેલા બધા 
અિતિથઓની સંખ્યા બરાબર સંખ્યામાં 
મીઠી રોટલીઓ �નવરોને ખવડાવવાથી 
ઘરમાં બીમારી, ઝઘડામાં ખોટા ખચર્માં 
બચાવ થાય છ�.

4. રાત્રે સૂતા સમયે પોતાના પલંગની 
નીચે થોડુંક પાણી રાખી દો. સવાર� તે 

પાણી કોઇ એવી જગ્યાએ નાખી દો 
જયાં તેનું અપમાન ના થાય. તો નાહક 
ઝઘડા-ફસાદ, બેઇજ્જતી, બીમારીઓ, 
ખોટા આરોપ ક� બી� બુરાઇઓથી હ�મેશા 
બચાવ થાય છ�.

5. સામાન્ય રીતે વ્ય�કતનો સ્વભાવ-ગ્રહ 
દશાઓથી પ્રભાિવત થાય છ�, પર�તુ � કોઇ 
�દ્દથી ઉલટો જ ચાલતો હોય, તો નફાની 
જગ્યાએ નુકસાન જ થાય. ઉદાહરણ 

સ્વ�પ શિન 7મા ઘરમાં 
હોય તો તે સ્વભાવથી 
ચાલાક, આંખના 
ઇશારાથી માથાથી પગ 
સુધી તપાસી લેનારો તથા 
મક્કાર પણ હોઇ શક� છ�, 
પર�તુ � આવો વ્ય�કત 

પૂરો ધમાર્ત્મા, દયાથી ભરપૂર અને સત્યતા 
પૂણર્ હોય તો તે હ�મેશા દુ:ખી, બેચેન અને 
નુકસાન જ નુકસાન જુવે છ�?

6. દર�ક સ્ત્રીએ દામ્પત્ય�વન સુખી, 
પ્રસન્ન રાખવું હોય તો ચંડીપાઠ (દુગાર્ 
સપ્તશિત)મા ‘ક��િજકા સ્તોત્ર’નો પાઠ 11 
વખત રોજ કરવો �ઇએ તેથી લગ્ન�વન 
મધથી મધુર બની જશે.

આરતી-ગાયન કરીને મહાદ�વને 
પ્રસન્ન 

નથી કરી શકતા...
િશવિલંગ પર પાણી-દધૂ ચઢાવીને 

મહાદ�વને
વશીભતૂ નથી કરી શકતા...

ઉપવાસ કરીને મહાદ�વને �ગ્રત 
નથી કરી શકાતા. જપ કરીને 
મહા�ત્યંુજયને િસધ્ધ નથી કરી 
શકતા. તમેન ેપોતાના �દય પ્રાણોમાં 
પૂણર્ �પે �ડવાની િક્રયા પૂણર્ િવિધ-
િવધાન સિહત મહાિશવરાિત્રએ 
ગણપિતપૂજન, ગૌરીપૂજન, ગ�ુપૂજન, 
િશવપૂજન, અિભષેક દ્વારા જ પૂણર્ �પે 
પોતાના અનકુ�ળ બનાવી શકાય છ�... 
જેનાથી મહાદ�વની અ�ત વષાર્ તમોને 
આખંુ વષર્ આનદંથી આપ્લાિવત કરતી 

રહ� છ�...
આવશ્યકતા છ� પૂણર્ લગન-

શ્રધ્ધાથી પૂજન, અિભષેક કરવામાં 
આવ.ે મતં્રિસધ્ધ પ્રાણપ્રિતષ્ઠાયુક્ત 
િશવિલંગ, િશવયંત્ર તથા અન્ય 
સામગ્રી હોય...

એટલે સુધી ક� �દ્રાક્ષ માળાનો 
પ્રત્યેક મણકો િશવના 108 મંત્રોથી 
અિભમંિત્રત હોય. દ�વા�દધેવ 
મહાદ�વનો અિભષેક કરવાનો જ 
છ�. - મહાિશવરાિત્ર પર... પર�ત ુએવો 
અિભષેક- પૂજન- જે શાસ્ત્રોક્ત હોય, 
મતં્રોક્ત હોય, તાતં્રોક્ત હોય..

મહાિશવરાિત્રનંુ પવર્ આગમન 
થઈ ર� ં છ�. મહાિશવરાિત્રની 
છટા જ િનરાલી છ�. આ િવચાર જ 
િશવસાધકોના ં�દયને પલુ�કત કરી 
દ� છ�, રોમાિંચત કરી દ� છ� કારણ ક� 
સાધકોનુ,ં િશષ્યોનુ ંઆ તો પવર્ છ�... 
જ્યાર� તે િશવની આરાધના કરી 
પોતાન ેિશવમય બનાવી શક� છ�. જ્યાર� 
તેઓ પોતાના િશવ સ્વ�પ ગુ�દ�વની 
પણૂર્ સફળતા મળેવી લ ેછ�! જ ેતરફ 
નજર �ય છ� તે તરફ ભગવાન િશવ 

પોતાના સંપૂણર્ શંૃ્રગારમાં િબરાજમાન 
હોય છ�. એવંુ પ્રતીત થાય છ� ક� આ 
લોકોમાં જ નહ�, પર�તુ બ્રહ્માંડના 
સમસ્ત લોકોમાં મહાિશવરાિત્રની 
ભવ્યતા અને �દવ્યતાની સાથે 
ભગવાન િશવનંુ અચર્ન થાય છ�. 
તેનાથી પ્રક�િતમાં પણ ચાર� તરફ 
‘હર હર મહાદ�વ’નો ધ્વિન ગંૂજવા 
લાગ ેછ�.

સ્વયં અના�દ સ્વ�પ ભગવાન 
િશવ પણ આ અવસર પર પોતાના 
સાધકોની વચ્ચ ેઓઘડદાનીનંુ સ્વ�પ 
લઈન ેઉપ�સ્થત રહ� છ�. જેણે જે ઈચ્છા 
કરી, તને ેપૂણર્ કરી છ� અન ેકોઈ પણ 
હતાશા ક� નૈરાશ્ય ભાવનાથી નથી 
રહ�તુ.ં 

મનોકામના પૂણર્ દ�વ, િવશ્વના નાથ-
આ પળોમાં પોતાની પરમ શિક્તની 
સાથે િબરાજમાન થઈને સમસ્ત 
બ્રહ્માંડનંુ કલ્યાણ કરવા માટ� આતુર 

રહ� છ�. તે ન ા 
�દયમાં તો કોઈ પ્રત્યે ભેદભાવ નથી. 
ત ેદ�વોના જટેલા િપ્રય છ�- એટલા જ 
દાનવોના પણ િપ્રય છ�.

દાનવોએ ના તો બ્રહ્માની સાધના 
કરી, ના િવષ્ણુની ઉદાહરણોથી એ જ 
પ્રકટ થાય છ�. ક�, દ�ત્ય ક�લના સમસ્ત 
શે્રષ્ઠ તથા બળવાન ભગવાન િશવના 

જ ઉપાસક છ�.
રાવણ ભલે ક�ટલાયે દુરાચારી, 

પાપી ક�મ ના રહ્યો હોય.... પર�તુ 
તમેની ‘િશવભિક્ત’થી પ્રસન્ન થઈન ે
સ્વયં ભગવાન િશવે વરાદાન આપ્યંુ... 
એટલા માટ� ક� તેમને દ�વોના દ�વ 
મહાદ�વ કહ�વાય છ�!

એવી જ રીતે મહાદ�વની શરણે 
આવીને માક�ન્ડેય ેબાલ્યાવસ્થામાં જ 
યમને પણ પરા�ત કરી દીધા હતા. 
તમેની ભિક્ત �ઈને સ્વય ંભગવાન 
િશવન ેપ્રકટ થવુ ંજ પડ્યુ ંઅન ેયમને 
અસહાય પાછા ફરવુ ંપડ્યુ.ં.. ‘‘જનેું 
રક્ષણ સ્વયં ભગવાન િશવ કરી રહ્યા 
હોય તમેની સમક્ષ તો હુ ંપણ બધંાઈ 
જવુ ંછંુ.’’

ભગવાન િશવ પોતાના સાધકની 
સાધના સમક્ષ તત્ક્ષણ તનેે ફળ 
આપવા માટ� આતુર થઈ �ય છ�. 
એવા િશવને પ્રસન્ન કરવાની કળા 
માત્ર સાધના દ્વારા જ થઈ શક� છ� 
અન ેઆ સાધનાનો માગર્ માત્ર ગ�ુ જ 
પ્રશસ્ત કરી શક� છ�.

મહાિશવરાિત્રના શભુ અવસર પર 
તો પ્રક�િત પણ - સૂયર્નાં �કરણોના 
માધ્યમથી ભગવાન િશવને અધ્યર્ 
અપર્ણ કરી, વાયુ મઘે �પી પષુ્પાક્ષત 
અપર્ણ કરીને અને સ્વયંને પણ 
સમિપર્ત કરી રહ�લા પ્રતીત થાય છ�. 

હવ ેતનેા કણ-કણથી, તનેી દસયે 
�દશાઓથી માત્ર એક ધ્વિન ‘હર 
હર મહાદ�વ’જ ગૂ�ં ઊઠ� છ�. 
આ પવર્ પર ભગવાન િશવની 
સાધના-અિભષેક અવશ્ય 
કરવુ ં�ઈએ, કારણ ક� આ 

સુવણર્ અવસર છ� જ ભગવાન 
િશવસાધનાનો.
મહાિશવરાિત્ર અતંગર્ત તમે 

જ ે ઈચ્છાથી ભગવાન િશવની 
સાધના, લઘુ�દ્ર, પૂજન, મહા�ત્યંુજય 
અનુષ્ઠાન વગેર�ની તમારી તે ઈચ્છા 
અવશ્ય પૂણર્ થઈ જશે. પછી ત ેસમસ્ત 
રોગોમાથંી મિુક્ત હ�ત ુવૈદ્યનાથ સ્વ�પ 
હોય, ક�બરેાિધપિતનંુ સ્વ�પ હોય, 
ક� પછી િશવત્વપ્રાિપ્ત માટ� ભગવાન 
િશવની સાધના હોય. ભગવાન િશવનું 
કોઈ એક સ્વ�પ નહ� પણ બધાં 
સ્વ�પોની પ્રાિપ્ત સંભવ છ�.

ક�મ �ુમ યોગની શાંિત
જન્મ પિ�કામાં ‘ચં�’ના બીજા તેમ જ બારમા 

ભાવમાં પંચતારા �હો (મંગળ,બુધ, ગુરુ, શુ�, 
શિન)માંથી કોઈ પણ �હ રહેલો ના હોય, તો 
ક�મ�ુમ યોગનું િનમાર્ણ થાય છ�. આ યોગના 
પ�રણામ સ્વરૂપ જન્મપિ�કામાં ક�ટલા પણ શુભ 
યોગ રહેલા ક�મ ના હોય... તે બધાનાં શુભ પ�રણામ 
મળતાં નથી અને જાતકનું જીવન કષ્ટમય બને છ�. 
આ યોગની શાંિત માટ� બે મુખી અને તેરહ મુખી 
રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

શકટ યોગની શાંિત
ચં� તેમ જ ગુરુમાં જ્યારે ષડષ્ટક �સ્થિત હોય, તો 

શકટ યોગનું િનમાર્ણ થાય છ�. જન્મપિ�કામાં જ્યારે 
આ યોગ રહેલો હોય છ�.- તો જાતકની ઉન્નિત 
કાયમી અવરોધરૂપ રહે છ�. તેનાથી જીવનમાં ઘણા 
વધારે ચઢાવ-ઉતાર આવે છ�. આ યોગની શાંિત માટ� 
બે મુખી તેમ જ દસમુખી રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

�હણ યોગની શાંિત
જન્મપિ�કામાં સૂયર્ અથવા ચં�- જ્યારે રાહુ ક� 

ક�તુની યુિત સંબંધ બનાવે છ� ત્યારે �હણ યોગનું 
િનમાર્ણ થાય છ�. �હણ યોગનો �ભાવ ફક્ત સૂયર્ તેમ 
જ ચં�ના �ભાવો પર પડ� છ�. તેની અસર જાતકના 
સંપૂણર્ જીવન પર પડ� છ�. એટલા માટ� ‘�હણ 
યોગ’ને પણ ઉન્નિતમાં અવરોધરૂપ માનવામાં આવે 
છ�. આ યોગની શાંિત માટ� �હણ યોગ બનાવતા 
�હોના રુ�ાક્ષોને ધારણ કરવા જોઈએ. ઉદાહરણ 
માટ� ચં�મા તેમ જ રાહુની યુિતના ફળસ્વરૂપ �હણ 
યોગનું િનમાર્ણ થયું છ�. તો બે મુખી તેમ જ આઠ 
મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

પાપકતર્�ર  યોગની શાંિત
કોઈ �હ અથવા ભાવ - જ્યારે 

બે પાપ�હોની વચ્ચે રહેલા હોય, 
તો પાપકતર્�ર યોગ બને છ�. આ 
યોગના ફળસ્વરૂપ તે ભાવ ક� �હ 
સંબંિધત શુભ ફળ સંપૂણર્ સમાપ્ત 
થઈ જાય છ�. પાપકતર્�ર યોગની 
શાંિત માટ� આ યોગના િનમાર્તા 
પાપ �હોના રુ�ાક્ષોની સાથે સાથે પીડા આપનાર 
�હનો રુ�ાક્ષ અને પીડા આપનાર ભાવનો સ્વામીનો 
રુ�ાક્ષ પણ ધારણ કરવા જોઈએ.

માંગિલક યોગોની શાંિત
જન્મપિ�કામાં લગ્ન અથવા ચં�થી મંગળ અથવા 

અન્ય કોઈ પાપ �હ 1,2,4,7,8,12 ભાવોમાં રહેલા 
હોય, તો માંગિલક યોગ બને છ�. તેના �ભાવથી 
લગ્ન થવામાં િવલંબ થાય છ� તથા દામ્પત્યજીવન 
પણ સુખપૂણર્ નથી રહેતું. આ યોગની શાંિત માટ� 
મંગળનો �ણ મુખી રુ�ાક્ષ તો અવશ્ય ધારણ કરવો 
જોઈએ. સાથે જ, સપ્તમેશનો રુ�ાક્ષ પણ ધારણ 

કરવો જોઈએ. તે િસવાય પુરુષે છ મુખી રુ�ાક્ષ તથા 
કન્યાએ દસ મુખી રુ�ાક્ષ પણ ધારણ કરવો જોઈએ.

કાલસપર્ યોગની શાંિત
કાલસપર્ યોગની શાંિત-રુ�ાક્ષોથી પણ સંભવ છ�. 

તે અંતગર્ત મુખ્ય રૂપે રાહુ તેમ જ ક�તુના રુ�ાક્ષ 
એટલે ક� આઠ તેમ જ નવ મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ 
કરાવવામાં આવે છ�. 

િપ� દોષની શાંિત
િપ�દોષ પણ વ્ય�ક્તની ઉન્નિતમાં બહુ જ મોટો 

અવરોધક હોય છ�. તેની શાંિત માટ� બે મુખી, પાંચ 
મુખી, સાત મુખી, આઠ મુખી તેમ જ નવ મુખી 

રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ. ક�ટલાક 
િવ�ાનોની માન્યતા છ� ક�, તેમની 
શાંિત માટ� સમસ્ત �હોના રુ�ાક્ષ જ 
ધારણ કરવા જોઈએ.

પુનફૂર્ યોગની શાંિત
જન્મ પિ�કામાં ચં� તેમ જ 

શિનના મધ્ય કોઈ �કારનો સંબંધ હોય અથવા 
નક્ષ�ીય પ�રવતર્ન સંબંધ હોય- તો પુનફૂર્ યોગનું 
િનમાર્ણ થાય છ�. આ યોગનાં પ�રણામ સ્વરૂપ 
જાતકનો લગ્ન થવામાં િવલંબ થાય છ�. લગ્નજીવન 
ક્લેશપૂણર્ થાય છ� અને ક��રયરમાં પણ અસ્થાયીત્વ 
રહે છ�. આ યોગની શાંિત માટ� અધર્ચં�ાકાર બે મુખી 
રુ�ાક્ષ તથા સાત મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

અંગારક યોગની શાંિત
જન્મપિ�કામાં ‘રાહુ’તેમ જ ‘મંગળ’ની યુિત 

‘અંગારક યોગ’કહેવાય છ�. તેનાં પણ અશુભ 
પ�રણામ જોવા મળ� છ�. આ યોગની શાંિત માટ� �ણ 

મુખી તેમ જ આઠ મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

જડત્વ યોગની શાંિત
જન્મપિ�કામાં બુધ તેમ જ રાહુ અથવા ક�તુની 

યુિતથી આ યોગનું િનમાર્ણ થાય છ�. તેનાં ફળસ્વરૂપ 
જાતકમાં સ્મરણશ�ક્ત તેમજ માનિસક એકા�તાની 
ઊણપ, મનોરોગોની આશંકા, ભણવામાં રુકાવટ, 
ધંધામાં અ�સ્થરતા, નબળી આિથર્ક �સ્થિત તથા 
િનમ્ન જીવનસ્તર જેવાં અશુભ પ�રણામ �ાપ્ત થાય 
છ�. આ યોગની શાંિત માટ� ચાર મુખી, આઠ મુખી 
તેમ જ નવ મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.

માન્દી યોગની શાંિત
શિન તેમ જ રાહુની યુિતમાં ફળસ્વરૂપ માન્દી 

યોગનું િનમાર્ણ થાય છ�. તે અત્યંત િવનાશકારક 
હોય છ�. જે ભાવમાં સજાર્ય છ�. તે ભાવનાં ફળોને 
સંપૂણર્ સમાપ્ત કરી દે છ�. આ િસવાય જ્યારે પણ 
શિન તેમ જ રાહુની દશા આવે છ� ત્યારે ત્યારે 
જાતકને અશુભ ફળોનો સામનો કરવો પડ� છ�. આ 
માટ� આ યોગની શાંિત માટ� સાત મુખી તેમ જ આઠ 
મુખી રુ�ાક્ષની સાથે સાથે નવ મુખી રુ�ાક્ષ પણ ધારણ 
કરવો જોઈએ.. કારણ ક� શિન રાહુનો ક�તુની સાથે 
પણ ��ષ્ટસંબંધ હોય છ�.

ગુરુ-ચાંડાલ યોગની શાંિત
જન્મપિ�કામાં ગુરુ-રાહુ અથવા ક�તુથી જોડાયેલા 

હોય- તો ગુરુ ચાંડાલ યોગનું િનમાર્ણ થાય છ�. 
આ યોગ પણ અવરોધરૂપ માનવામાં આવે છ�. 
આ યોગની શાંિત માટ� યોગિનમાર્તા �હો અથાર્ત 
ગુરુ તેમ જ રાહુ અથવા ક�તુના રુ�ાક્ષ ધારણ કરવો 
જોઈએ. તેમાં ગુરુ માટ� દસ મુખી રુ�ાક્ષ ધારણ 
કરવામાં આવે છ�.

મંગળવાર ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ ૯ગુજરાતિમત્ર તથા ગુજરાતદપર્ણ

પ�રવારની સુખ-સ�િ�નો ઉપાય

ધંધા-વ્યવસાયની �િ� 
માટ� અનૂઠા �યોગો

યઞ્જેશ િત્રવેદી
યંત્ર-મંત્ર-તંત્ર

વતર્માન યુગમાં ઘણી સ્પધાર્ના કારણે વ્યવસાયમાં સફળતા માટ� બહુ જ સંઘષર્ કરવો પડે છ�. ક્યાર�ક ક્યાર�ક સારા ચાલતા ધંધામાં અકારણ જ �કાવટ તેમ જ અવરોધ આવી �ય છ�. ક્યાર�ક ક્યાર�ક ધંધો તો સારો ચાલતો હોય છ�. વેચાણ પણ પયાર્પ્ત માત્રામાં હોય છ�. પર�તુ વાર�વાર ધનહાિનની �સ્થિતઓ ઉત્પન્ન થવાથી આિથર્ક રીતે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છ�. ક્યાર�ક ક્યાર�ક માક�ટમાં આપેલું ધન પાછું નથી મળતું, જેના કારણે અથર્ચક્ર સુચા� �પથી નથી ચાલતું! તેનાથી ધંધાની િનર�તરતા અવરોધ થવા લાગે છ�. આ પ્રકારની અનેક એવી �સ્થિતઓ આવે છ�, જેના કારણે વ્યિક્તએ ધંધા-વ્યવસાય અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છ�. વ્યવસાયમાં સફળતા માટ� લાલ �કતાબ અનુસાર િનમ્નિલિખત ઉપાય કરી શકાય છ�. � કોઈ વ્યિક્ત િવશ્વાસપૂવર્ક આ ઉપાયો કર� તો તેને ધંધામાં સફળતા મળ� છ�.(1) � વ્યવસાય બરાબર ચાલી રહ્યો હોય અને એકદમ મંદીનો પ્રાર�ભ થઈ �ય તો આવી �સ્થિતમાં એક છો�ડયાં સાથેનું નાિળયેર લઈને લાલ વસ્ત્રમાં રાખીને તેના ઉપર નાડાછડી બાંધીને દુકાનના કોઈ ખૂણામાં રાખી દો. આ પ્રકાર� બાંધેલા નાિળયેરને 43 �દવસ સુધી એક જ સ્થળ પર રાખી દો. નાિળયેરને હટાવવું વ�ત મનાય છ�. 43 �દવસ સુધી રાખ્યા બાદ નાિળયેરને ઉઠાવીને કોઈ પિવત્ર નદી અથવા સરોવરમાં િવસ�ત કરી દ�વું �ઈએ. નાિળયેરને િવસ�ત કરવા માટ� એવા સ્થાન પર જવું �ઈએ ક� જ્યાં કોઈ વ્યિક્ત પહ�લાં આવાં સ્થાન પર ના આવ્યો હોય!(2) વ્યવસાયમાં �િદ્ધ માટ� સાત આખી સોપારીઓ લઈને તેને ચાંદીના વક�માં વ�ટીને વ્યવસાયસ્થળ પર બનેલા પૂ�ઘરમાં રાખી દ�વી �ઈએ તથા દર�ક સોમવારના �દવસે તેના પર ચાંદીનો વક� લગાડતાં રહ�વું �ઈએ. આઠમા સોમવારના �દવસે બધી સોપારીઓ લઈને ભગવાન િવષ્ણુના મં�દરમાં જઈને ચઢાવી દ�વી �ઈએ.(3) � વાર�વાર વ્યવસાયમાં અવરોધો આવી રહ્યા હોય તથા વ્યવસાય પ�રવતર્ન કરવાની �સ્થિતઓ બને છ�, કોઈ એક કાયર્માં મન ના લાગવાનું કારણ વ્યવસાયમાં પ�રવતર્ન તેમ જ ધનનો અપવ્યય થઈ રહ્યો હોય, તો આવી �સ્થિતમાં બુધવારના �દવસે ખાલી માટલું લઈને પાણીમાં છોડી દ�વું �ઈએ. આ પ્રયોગ કોઈને બતાવ્યા વગર છ બુધવાર સુધી કરવું �ઈએ. માટીના ઘડાને પાણીમાં પ્રવાિહત કયાર્ બાદ પોતાના વ્યવસાય સ્થળ પર જવું �ઈએ.

(4) � બ�રમાં આપેલું ધન (�િપયા) સમય પર પાછું ના મળી ર�ં હોય, તો વ્યિક્તએ શિનવારના �દવસે કાળો સુરમો લઈને ભૂિમ ખોદીને દબાવી દ�વો �ઈએ. સુરમો એવા સ્થાન પર દબાવવું �ઈએ, જે સ્થળ પર તમે પહ�લાં  ગયા ના હો તથા ભિવષ્યમાં પણ તે સ્થાન પર ના જવું.(5) � કોઈ નવો વ્યાવસાિયક અનુબંધ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તો વ્યિક્તને 43 �દવસ સુધી પોતાની દુકાન અથવા વ્યાવસાિયક સ્થળ પર જતાં પહ�લાં ક�તરાને મીઠી રોટલી ખવડાવીને આવવું �ઈએ. એમ કરવાથી વ્યિક્તને નવા અનુબંધ પ્રાપ્ત થાય છ� તથા અપ્રત્યાિશત લાભની �સ્થિતઓ બને છ�. (6) � ધંધામાં ‘�સ્થરતા’ ના આવતી હોય અને વાર�ઘડીએ ધંધામાં પ�રવતર્નની �સ્થિતઓ બની રહી હોય- તો એવી વ્યિક્તએ આ�િવકામાં �સ્થરતા માટ� પોતાના સૂવાના ખાટલા નીચે લોખંડની વસ્તુઓ રાખવી �ઈએ. સાથે જ શિનવારના �દવસે લોખંડના પાત્રમાં પાણી ભરીને માથા ઉપર રાખી દો તથા સવાર� પીપળાના �ક્ષ પર ચઢાવી દો.(7) � રાજક�ય કારણોથી ધંધામાં અવરોધો આવી રહ્યા હોય, રાજ્યાિધકારીઓથી મતભેદના કારણે ધનનો અપવ્યય ક� અન્ય અવરોધો આવી રહ્યા હોય, તો આવી વ્યિક્તને રિવવારના �દવસે ગાયને ઘઉ� અથવા ઘઉ�ની રોટલી ખવડાવવી �ઈએ. કોઈ પણ મહ�વપૂણર્ કાયર્ કરવા માટ� જતાં સમયે ક�ઈક મીઠો પદાથર્ ખાઈને નીકળવું �ઈએ.(8) � દુકાનમાં ચોરી વગેર�ના કારણે વાર�વાર ધનહાિન થતી હોય તો એવી વ્યિક્તએ િત�રીમાં લાલ કપડાંમાં વિલયારી બાંધીને રાખવી �ઈએ. 43 �દવસ સુધી વિલયારીને િત�રીમાં રાખીને તેને મં�દરમાં અપર્ણ કરી દ�વી �ઈએ.(9) � કોઈએ તંત્ર-મંત્રના પ્રયોગ દ્વારા દુકાનને બાંધી દીધી હોય- જેના કારણે દુકાનના વેચાણ પર પ્રભાવ પડતો હોય તો દુકાનની ચોખટ પર કાળા કપડામાં કાળા મગના 21 દાણા બાંધીને લટકાવવા �ઈએ તથા દર�ક શિનવાર� નવા વસ્ત્રમાં નવા દાણા બાંધવા �ઈએ. જૂના મગના દાણા તેમજ કાળા વસ્ત્રને કોઈ પીપળાના �ક્ષની નીચે છોડી દ�વા �ઈએ. આ પ્રકાર� સતત 3 શિનવાર સુધી કરવાથી દુકાન પર કરવામાં આવેલા તંત્ર-મંત્રના પ્રયોગની અસર દૂર થઈ �ય છ�.(10) ધંધામાં ભાગીદારી તરફથી આવી રહ�લી પર�શાનીઓ દૂર કરવા માટ� વ્યિક્તને દુકાનના પૂ�સ્થળમાં 43 �દવસ સુધી સફ�દ સુગંિધત પુષ્પ (ફ�લ) ચઢાવવાં �ઈએ.

વાય.જે.ટી.
કાળચક્ર

�વાગત છે: મહા�શવરા�ીનું...

દોષો તેમ જ ક�યોગોની શાંિત 
માટ� રુ�ાક્ષ એક કારગર ઉપાય
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જન્મપિત્રકામાં એવા અનેક દોષ રહ�લા હોય છ�, જેના કારણે �તકની પ્રગિત રોકાઈ �ય છ�! ક�ટલાયે દોષ અને ક�યોગ તો એવા હોય છ�, જે જન્મપિત્રકામાં બધા શુભ યોગોનાં  શુભ પ�રણામોને િવિનષ્ટ કરી દ� છ�... એવા અશુભ યોગોમાં ક�મદ્રુમ યોગ, શકટ યોગ, કાલસપર્ યોગ, િપ�દોષ વગેર� ઉલ્લેખનીય છ�... એના િસવાય વધાર� પ્રગિત ક� મનોકામનામાં બાધાકારક યોગોમાં કારક ગ્રહનું િનબર્લ હોવું, પાપકતર્�ર યોગ, માંગિલક યોગ, ગ્રહણ યોગ, ગુ�-ચાંડાલ યોગ, પુનફ� યોગ, આંગારક યોગ તેમ જ અનેક યુિત સંબંધી યોગની ગણતરી કરી શકાય છ�... આ યોગોની શાંિત માટ�-�દ્રાક્ષ એક કારગર ઉપાય પ્રમાિણત છ�!

ભગવાન િશવની સાધના, લઘુ�દ્ર, પૂજન, મહા�ત્યુંજય અનુષ્ઠાન, વગેર�ની તમારી તે ઈચ્છા અવશ્ય પૂણર્ થઈ જશે!


