ુ ુ ચાવી
ઉત્પાદનક્ષેત્રે તકલીફમાાંથી મક્ુ ત થવાની ચમત્કારિક ગર

-

ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ

દુનિયાિાાં દરે ક દે શોિાાં નિકાસિો આધાર એ દે શિી ઉત્પાદિ ક્ષમતાિાાં આધાર પર રહેલો છે અિે તે અનુસાર
નિકાસિી દદશાિી ગનત િક્કી થાય છે . આજિા આ હદરફાઇ ભરે લા યુગમાાં ઉત્પાદિક્ષેત્રે પુષ્કળ હદરફાઇ રસાકસી
ભરે લી ચાલતી હોય છે . મનુષ્ય િેપાર ધાંધામાાં ઘણાાંબધા ક્ષેત્રો સાથે સાંકળાયેલો હોય છે પરાં ત ુ િધારે
મુસીબતિાળો અિે િધારે િાણાાં કમાિી આપિાર ધાંધો એ ઉત્પાદિિો છે . ઉત્પાદિમાાં કોઇપણ ધાંધા જેિા કે
ખાદ્યપદાથથ, રાં ગ-રસાયણ, કેમીકલ, લાકડાિાાં ફનિિચર, લોખાંડિાાં ફનિિચર, િિા મશીિો બિાિિા તેમજ િવુાં
ુ નુ ાં ઉત્પાદિ થત ુ ાં હોય છે . આ લેખ ઉત્પાદિક્ષેત્ર સાથે
કન્સ્ટ્રક્શિ-બાાંધકામ કરવુ ાં િગેરે આિા કાંઇ કેટલાય િ્તઓ
સાંકળાયેલા દરે ક વ્યક્ક્ત માટે લાગુ પડે એમ છે . ઘણીિાર ઉત્પાદિક્ષેત્રે એિા પ્રોબ્લેમ પણ આિતા હોય છે કે
ઉત્પાદિ પ્રદિયાિી સાઇકલિી કડીમાાં જો કોઇ એક કડી બગડે તો આખી ઉત્પાદિ પ્રદિયા ખોરિાઇ જાય છે અિે
ઉત્પાદિિી પ્રદિયામાાં અિરોધ આિે છે . ખેતીિો વ્યિસાય પણ ઉત્પાદિ સાથે જ સાંકળાયેલો છે .
ુ રીિાાં રોજ મશીિિાાં ઉત્પાદિ સાથે સાંકળાયેલ એક સજ્જિ મારી પાસે આવ્યા. એ સજ્જિે મિે
2010, 25 ફેબ્રઆ
પ્રણામ કરતા કહ્ુાં કે ગુરુજી હુ ાં છે લ્લા દસ િર્થથી મશીિોિાાં ઉત્પાદિ સાથે સાંકળાયેલો છાં. અમે ફુડ પ્રોડક્ટસ
બિાિતી કાંપિીઓિાાં મશીિ બિાિીિે આપીએ છીએ. પરાં ત ુ છે લ્લા 6 િર્થમાાં મારા મશીિ ઉત્પાદિિાાં ધાંધામાાં
ત્રણ મુખ્ય પ્રોબ્લેમ આિતા રહ્યા છે . પહેલો પ્રોબ્લેમ એ છે કે જયારે મશીિોિાાં ઓડથ ર અમારી પાસે હોય ત્યારે
્ટાફિો (મશીિ બિાિતા કારીગરો) િો પુષ્કળ ત્રાસ રહે છે અિે ઓડથ ર હોય ત્યારે આિો કુશળ ્ટાફ રજા ઉપર
હોય અથિા તો અન્સ્ટય કોઇ કારણસર હેરાિગનત કરતો રહે છે . બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે પૈસાિો સતત અભાિ રહ્યા
કરે છે અિે ઉઘરાણી લાાંબા ટાઇમે અિે ટુકડે ટુકડે આિે છે . ત્રીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે િર્થમાાં 6 મદહિા એટલા
ખરાબ હોય છે કે કોઇપણ િિો ઓડથ ર હોતો િથી અિે કામ સાિ ઠપ્પ હોય છે અિે એિા કારણે િર્થ દરનમયાિ
કમાયેલા રૂનપયા પગાર અિે ખચાથ ઓમાાં પતી જાય છે અિે િફો રહેતો જ િથી. હુ ાં છે લ્લા 5 િર્થથી ધાંધામાાં
આિતી આિી બધી મુસીબતોથી અકળાઇ ગયો છાં અિે ખાસ કરીિે ઉત્પાદિિાાં ધાંધા સાથે સરકારિાાં બદલાતા
િારાં િાર િીનત-નિયમો પણ મિે સતત ચચિંતા અિે તકલીફ આપ્યા જ કરે છે . હુ ાં માિનસક રીતે અિે આનથિક રીતે
ખ ૂબ જ ત્ર્ત થઇ ગયો છાં. મારો 25 િર્થિો દીકરો મારી સાથે બીઝિેસમાાં સાંકળાયેલો છે અિે એ પણ ખ ૂબ જ
મહેિત કરે છે પણ આ બધી તકલીફોિાાં કારણે એ પણ ખ ૂબજ હતાશ રહે છે . આપ મિે યોગ્ય માગથદશથિ આપો
અિે મિે આ પદરક્્થનતમાાંથી બહાર કાઢો.
એ સજ્જિિી પ ૂરે પ ૂરી િાત સમજ્યા અિે જાણ્યા પછી મેં એમિી હ્તરે ખા અિે મુખમુદ્રાિો અભ્યાસ કયો. એમિી
હ્તરે ખાિી ભાગ્યરે ખા પર ત્રસત્ય દોર્ હતો. જેિાાં કારણે એમિે ઉત્પાદિક્ષેત્રિાાં કોઇપણ ધાંધાથી ફાયદો અચ ૂક

થાય પરાં ત ુ ધાંધામાાં પુષ્કળ મુશ્કેલી અિે તકલીફો આવ્યા જ કરે . ઉત્પાદિક્ષેત્ર સાથે સાંકળાયેલા ઘણાાંબધા
ધાંધાદારીઓ આનથિક આિક કરતા હોય પરાં ત ુ આિા બધા પ્રોબ્લેમોથી ત્ર્ત ઉપરિાાં દોર્િાાં કારણે અચ ૂક થઇ શકે
છે . મેં એ સજ્જિિે એમિા ઉપર રહેલા દોર્માાંથી મુક્ક્ત મેળિિા માટે એક ચમત્કાદરક માંત્ર માંત્રસાગરમાાંથી
આપ્યો. આ માંત્ર મેં એમિે અિે એમિા દીકરા બાંન્નેિે ગણિા કહ્ુ.ાં
2010, જૂિ મદહિાિાાં અંતમાાં એ સજ્જિ ફરી મારી પાસે આવ્યા. એમણે મિે હસતા મુખે પ્રણામ કરતા કહ્ુાં કે
ગુરુજી આપે આપેલા માંત્ર અિે આપિા આશીિાથ દથી મિે મોટી કાંપિીઓિાાં આઠ મોટા મશીિો બિાિિાિો
ઓડથ ર મળ્યો છે . આ મશીિોિાાં ઓડથ રિાાં માધ્યમથી મારુાં કામ અિેકગણુ ાં િધી જશે કેમકે આ મશીિ બન્સ્ટયા પછી
ફૂડ બિાિતી ઘણી કાંપિીઓ મારી પાસે આિશે. છે લ્લા ચાર મદહિામાાં કારીગરિગથ સાથે મારે જે તકલીફો અિે
પ્રોબ્લેમો હતા એ પણ સાિ ઓછા થઇ ગયા છે અિે કારીગરિગથિાાં કારણે જે કાાંઇ કામ અટિાત ુ ાં અથિા રોકાત ુ ાં
હત ુાં તે અટકાિાનુાં અિે રોકાિાનુ ાં બાંધ થઇ ગયુ ાં છે . મારો દીકરો પણ હિે ખ ૂબ જ આિાંદથી અિે ્ફૂનતિથી ધાંધામાાં
કામ કરિા લાગ્યો છે . આપિા આશીિાથ દ અમારા કુટુાંબ પર સદાય રાખજો.
આપ પણ આ ચમત્કાદરક માંત્ર મેળિિા માટે િી રાહ જોઇ રહ્યા હશો. આ માંત્ર આપતા પહેલા આપિે જણાિી દઉ
ૂ થી લઇ કોઇપણ િ્ત ુ બિાિતા હોય એિા િેપારી અથિા
કે આ માંત્ર ઉત્પાદિ સાથે સાંકળાયેલી વ્યક્ક્તઓ ખેડત
ઉત્પાદિકાર આ માંત્ર નિયનમત કરી શકે છે .
માંત્ર : || ॐ જદદસાનત જદદસાનત ત્રશક્ય િમાનમ િમ: ||
આ માંત્ર ગણિાિી રીત :
સૌપ્રથમ એક ્ટીલિી િાડકીમાાં ચપટી રાઇિાાં દાણા લેિા. ત્યારબાદ ઉપરિો માંત્ર 27 િખત ગણિો.

માંત્ર ગણતી િખતે રાઇિાાં દાણા પર હાથ રાખિો. આ માંત્ર ગણ્યા બાદ ॐઋનર્ રચચત ॐકાર ચાલીસા એક િાર

િાાંચિા. પછી એ રાઇિાાં દાણા તુલસીિાાં ક્યારામાાં અથિા તો કોઇ ઝાડ-છોડમાાં પધરાિી દે િા. જેિાાં માધ્યમથી
આપિા ઉત્પાદિકાયથમાાં અદભ ૂત અિે ચમત્કાદરક સફળતા મળશે.

|| ॐ િમઃ ||

