પતિ પત્ની વચ્ચે ક્લેશ કં કાશ થાય છે ? િો ક્લેશ કં કાશમાંથી મક્ુ િ
થવાની ચમત્કારિક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
પષત અને પત્ની સામાજિક જીવનનાાં બે મહત્વનાાં પૈડાાં આ બાંન્ને પૈડાાં િો બરાબર ચાલે તો સમાિ
વ્યવસ્થા અને ઘર સાંસાર ઉત્તમ રીતે ચાલે. ઘર સાંસારે સુખ, સમ ૃદ્ધિ અને શાાંષતપ ૂવવક ચલાવવા માટે પષત
પત્નીનાાં સાંબધ
ાં ો સરસ ચાલે અને બાંન્ને િણ સાથે મળીને પોતાના ઘર સાંસારને આગળ વધારે એ ખ ૂબ િ
િરૂરી હોય છે . ઘર સાંસારની નૈયા ત્યારે ડુબવા લાગે જ્યારે પષત પત્ની વચ્ચે રોિબરોિ ક્લેશ કાંકાશ
થાય. પષત અને પત્ની પોતાની િવાબદારી બરાબર ષનભાવી શકે એ માટે શાસ્ત્રોએ પત્નીને ઘરની
સારસાંભાળ રાખવા માટે, સાંતાનનો ઉછે ર કરવા માટે અને સાંતાનમાાં સાંસ્કારોનુ ાં ષસિંચન કરવા માટેની
ભ ૂષમકા નીભાવવા માટેન ુ ાં કહ્ુાં છે જ્યારે પષતને ઘર સાંસારને આગળ વધારવા માટે આષથિક અથવ
ઉપાર્જનની ભ ૂષમકા નીભાવવાનુ ાં કહ્ુાં છે . પણ તમે તો જાણો િ છો કે આ તો કલલયુગ છે જ્યાાં
ભૌષતકતાની િરૂરરયાતો વધી ગઇ છે માટે ભૌષતક િરૂરરયાતોને પ ૂરી કરવા માટે પષત-પત્ની બાંન્ને એ
આષથિક અથવ ઉપાર્જનની િરિયા કરવી પડે છે . આના કારણે પષત અને પત્ની વચ્ચે મતભેદો અને સાંઘિો
વધતા ગયા છે . પારરવારરક િશ્નોનાાં કારણે પણ પષત-પત્ની વચ્ચે ક્લેશ અને કાંકાશ થતા હોય છે .
સાંતાનોનાાં િશ્નોને લઇને પણ આ બાંન્ને પાત્રો વચ્ચે ઘિવણ ઊભા થતા હોય છે . આ ક્લેશ અને કાંકાશ
એટલા વધતા ગયા છે કે જેના કારણે પષત-પત્ની છૂટાછે ડા લેવાની હદ સુધી પહોંચી જાય છે અને
ઘણીવખત છૂટાછે ડા લઇ પણ લે છે . છૂટાછે ડાનાાં કેસો આિના સમયમાાં રદવસે ને રદવસે વધતા ગયા છે .
શુ ાં આપ પષત-પત્ની પણ આવા િોબ્લેમથી પરે શાન છો? િો આપ આવા િોબ્લેમથી પરે શાન હશો તો
આિના લેખથી તમારુાં વતવમાન અને ભષવષ્ય ક્લેશ અને કાંકાશ વગરનુ ાં થઇ િશે. એ મારો ચોક્કસપણે
દાવો છે .
2009, જાન્યુઆરીની 18 તારીખે એક દાં પતી મારી પાસે આવ્યુ.ાં પષતએ મને કહ્ુાં કે ગુરૂજી અમારે લગ્નને
સાત વિવ થયા છે . અમારે એક પુત્ર છે જેની ઉંમર 5 વિવની છે . પરાં ત ુ છે લ્લા 5 વિવથી અમે બાંન્ને પષતપત્ની વચ્ચે ખ ૂબ િ ઝઘડા અને કાંકાશ થાય છે . હુ ાં રે ડીમેડ કાપડનો ધાંધો કરુાં છાં. હુ ાં શો-રૂમ ઉપર સવારે
9 વાગે િઉં છાં અને રાત્રે 9 વાગે ઘેર પાછો આવુ છાં. મારી પત્નીને સતત એવુ ાં લાગ્યા કરે છે કે હુ ાં એને
સમય આપતો નથી અને હુ ાં એને લગ્ન કરી મારા મા-બાપની સેવા કરવા માટે નોકરાણી બનાવીને
લાવ્યો છાં. મારા પરરવારમાાં કોઇપણ વ્યક્ક્ત કાંઇ પણ કહે તો મારી પત્ની મોટુાં સ્વરૂપ આપી મારી સાથે
ઝઘડો કયાવ કરે છે . એ મને કહે છે કે િો તમે ઘરે થી અલગ નહી થાઓ તો હુ ાં તમને છૂટાછે ડા આપી
દઇશ. પત્ની રડતાાં રડતાાં બોલી ગુરૂજી અમે સાંયક્ુ ત કુટુાંબમાાં રહીએ છીએ. આખો રદવસ ઘરનુ ાં ખ ૂબ િ
કામ રહ્યા કરે છે . હુ ાં મારા સાંતાનને ભણાવવા માટે અને સાંસ્કાર આપવા માટે હુ ાં એને સમય આપી શકતી
નથી. હુ ાં ગમે તેટલી મારા સાસરાપક્ષ વાળાઓની સેવા કરુાં તો પણ કોઇને કાાંઇ દે ખાતુ ાં નથી. સવારના 6
વાગ્યાથી લઇ રાતના 12 વાગ્યા સુધી કુટુાંબ પાછળ ભોગ આપવા છતાાં પણ મને અપિશ ષસવાય કશુ ાં

મળતુ ાં નથી. છે લ્લા 7 વિવમાાં કુટુાંબનાાં ઝઘડાનાાં કારણે અમારા પષત-પત્ની વચ્ચે પણ ઝઘડા થયા કરે
છે . મારા પષતનો સ્વભાવ ખ ૂબ િ સારો છે પણ ઘરનાાં વડીલોને કશુ ાં કહી શકતા નથી. એ આખો રદવસ
ધાંધામાાં રચ્યાપચ્યા રહે છે . હુ ાં માનષસક રીતે ત ૂટી ગઇ છાં. આપ િ અમને યોગ્ય માગવદશવન આપો જેથી
અમારી િીંદગી ઉત્તમ થાય. મેં એમને કહ્ુાં કે હુ ાં તમને માંત્રસાગરમાાંથી માંત્રરૂપી ચમત્કારરક મોતી તો
આપુ િ છાં પણ તમારે બાંન્નેએ એકબીજા સાથેનાાં જુના અને ભુતકાળનાાં અનુભવોને ભ ૂલીને કોઇપણ
જાતના પ ૂવવગ્રહ રાખ્યા વગર નવેસરથી નવુ ાં જીવન શરૂ કરવુ ાં પડશે. મેં પત્નીને કહ્ુાં કે ઘર તમારુાં છે ,
પષત અને પુત્ર તમારો છે તો એ પષત સાથે િોડાયેલા ઘરવાળા પણ તમારા િ છે . તમે તમારા કાયવને
િશ મળે કે ન મળે પણ ફરિ સમજીને હસતા હસતા નીભાવવાનુ ાં ચાલુ કરો. મેં પષતને પણ કહ્ુાં કે તમે
તમારી ધમવપત્ની અને પુત્રને પણ થોડો સમય ફાળવો જેથી તમારા બાંન્ને વચ્ચેની આત્મીયતા વધતી
જાય.
લગભગ દસેક મરહના પછી એ દાં પતી મને મળવા આવ્યુ.ાં પષત-પત્નીનાાં ચહેરા પર િસન્નતા હતી.

પષતએ કહ્ુાં કે આપે આપેના માંત્ર અને ચમત્કારરક ॐકાર ચાલીસાથી અમારા જીવનમાાં નવી ચેતના
આવી છે અને અમે બાંન્ને પષત-પત્ની અમારા કુટુાંબ સાથે શાાંષતથી જીવી શકીએ છીએ. થોડી ઘણી નાની
બાબતોને બાદ કરતા સાંઘિવ સાંપ ૂણવપણે બાંધ થઇ ગયો છે . મારી પત્નીનાાં સ્વભાવમાાં પણ ખ ૂબ િ
પરરવતવન આવ્યુ ાં છે . ઘરમાાં વડીલો હવે કાંઇપણ કહેતો એ ગુસ્સે થયા વગર શાાંષતથી િવાબ આપે છે .
પત્ની બોલી ગુરૂજી આપે આપેલા માંત્રનાાં માધ્યમથી અને આપે આપેલી સલાહ મુિબ મારા પષત મને
સમય ફાળવવા લાગ્યા છે . ઘણીવાર મારા પષત અમારા દીકરાને પણ ભણાવે છે . અમારી િીંદગી ઘરના
વડીલોનાાં આશીવાવદથી ઉત્તમ િઇ રહી છે .
હવે આપને એ દાં પતીને આપેલો માંત્ર આપને આપુ ાં છાં.
માંત્રઃ || ॐ સુપાતુ સુપાતુ સુજાત્રા મુક્ક્તતા નમઃ ||
સૌિથમ સ્ટીલની વાડકીમાાં િળ લેવ.ુ ાં આ માંત્ર રોિ 27 વખત અને ॐકાર ચાલીસા એક વખત ગણી
અલભમાંષત્રત થયેલ િળ પષત-પત્ની બાંન્ને પી િવુ.ાં આ િરિયા પષત અથવા પત્ની બાંન્નેમાાંથી કોઇપણ એક
િણ કરી શકે છે . આ માંત્ર કોઇપણ કલરનાાં વસ્ત્ર પહેરીને અને કોઇપણ સમયે ગણી શકાય છે .
છે લ્લે હુ ાં મારી કષવતાની ચાર પાંક્ક્તઓ લખી રહ્યો છાં,
“પાયો સમાિનો છે દાં પતી,
એના જેવી કોઇ નથી સાંપષત્ત
જે ઘરમાાં હોય સુખની લહેર,
એને િ કહેવાય સાચા અબિપષત”

|| ॐ નમઃ ||

