ુ ેળ સાધવાની
સાસ ુ વહુ વચ્ચે કં કાશ થાય છે ? તો એમની વચ્ચે સમ
ચમત્કારિક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
આજે દુનિયાિો સૌથી રસપ્રદ અિે નિિાદાસ્પદ નિષય ઉપર હુ ું લખી રહ્યો છું. સુંસારચક્રિાું રું ગમુંચ
ઉપર બે મુખ્ય કલાકાર છે . સાસુ અિે િહ.ુ સાસુ અિે િહુ આ બે પાત્રો 92 ટકા નિખિાદ િગર જીિતા
હોય એ શક્ય જ િથી. 8 ટકા જ એિા સાસુ-િહુ હશે જે માું-દીકરીિી જેમ રહેતા હશે અિે જે સાસુ-િહુ
એ 8 ટકા માું આિતા હોય એમિે આગળ લેખ િાુંચિાિી પણ જરૂર િથી. સુંસારચક્રિાું રું ગમુંચ ઉપર
ઘરિાું મુખ્ય િડીલ વ્યક્તત હોય એનુ ું નસિંહાસિ ત્યારે જ ડોલિા માુંડે જ્યારે આ બન્ને પાત્રો િચ્ચે ઘષષણ
ઊભુ થાય. લગભગ એવુ ું જોિામાું આવ્્ુ ું છે કે સાસુ-િહિ
ુ ાું ઝઘડાિાું કારણે કુટુુંબમાું નતરાડ અિે દરાડ
પડે છે . સાસુ અિે િહુ તરીકે પોતપોતાિી જગ્યાએ રહેતી બુંન્ને સ્ત્રીઓ હ્રદયથી બહુ સારી અિે ઉમદા
હોય છે . પરું ત ુ જ્યારે સાસુ અિે િહિ
ુ ાું રોલમાું આિી જાય ત્યારે ભારત અિે પાકકસ્તાિ જેિી મહા્ુદ્ધિી
પકરક્સ્થનત સજાષય છે . મારા આ લેખિાું માધ્યમથી હુ ું સાસુ અિે િહુ િચ્ચે સુમેળ કરાિી શક્યો અિે માદીકરીિી જેમ રહેતા કરી શક્યો તો મિે ગૌરિ આપિામાું દુનિયામાું કોઇપણ પુરૂષિે િાુંધો િકહ હોય
એવુ ું હુ ું છાતી ઠોકીિે કહી શકુું છું. કારણ કે પુરૂષ બબચારો પનત અિે દીકરાિી ભ ૂનમકા ભજિતા ભજિતા
બુંન્નેિી િચ્ચે સેન્ડિીચિી જેમ પીસાઇ જાય છે અિે એિી માિનસક પકરક્સ્થનત દયાજિક થાય છે .
બબચારો માું િે કુંઇ કહી િા શકે અિે પત્િી િામિા િાિાઝોડાિે સમજાિી િા શકે.
મેં મારા 20 િષષિાું જીિિકાળ દરનમયાિ ખ ૂબ જ મોટા યક્ષપ્રશ્નો સરળતાથી અિે સહજતાથી ઉકેલ્યા છે .
પરું ત ુ સાસુ-િહિ
ુ ાું પ્રશ્નો ઉકેલતા દરે ક િખતે હુ ું જીિિનુ ું િવુ ું સમીકરણ જ સમજ્યો છું અિે એિો સુંપ ૂણષ
યશ દુનિયાિી દરે ક સાસુ અિે િહિ
ુ ે આપુ છું. હુ ું દુનિયાિી દરે ક સાસુિે િમ્રતા સાથે એવુ ું સમજાિિા
માુંગ ુ છું કે િહિ
ુ ે જ્યારે પરણીિે ઘરમાું લાિો ત્યારે દરે ક િહિ
ુ ે 12 મકહિાિો સમય એિે શીખિાસમજિા માટેિો આપો અિે એિાથી થયેલી ભ ૂલોિે એવ ું ૂ સમજીિે ભ ૂલી જાઓ કે આિી જગ્યાએ તમારી
પોતાિી દીકરી હોત તો તમે શુ ું કરત? બસ ફતત એટલુું જ યાદ રાખો કે એ િહુ િથી તમારી દીકરી જ
છે અિે દીકરીિે જેમ શીખિાડતા હોય એમ શીખિાડો કે કાચિો ગ્લાસ છે તો પડે તો ત ૂટી પણ જાય કુંઇ
િાુંધો િકહ, િિો ગ્લાસ આિશે. જ્યારે ખરે ખર એવુ ું બિતુ ું હોય છે કે બુદ્ધદ્ધ િથી ચાલતી, તારી માું એ
તિે કાચિો ગ્લાસ પણ પકડતા શીખિાડ્ુ ું િથી? તારી માું એ તિે રસાઇ કરતા શીખિાડ્ુ ું િથી?
તારી માું એ મહેમાિિે આિકારો આપતા શીખિાડ્ુ ું િથી? જો સાસુ આવુ િા બોલે અિે એટલુું જ બોલે
કે બેટા કશુ ું િા આિડે તો બચિંતા િા કરીશ હુ ું તિે બધુ ધીમે ધીમે શીખિાડી દઇશ. જ્યારે િહિ
ુ ે પણ
આજિાું ્ુગમાું એિોડષ આપિા જેિો િથી. એ પણ સાસુિે માું તરીકે ગણિાિે બદલે અિે પોતાિા
સસરાિે પોતાનુ ું ઘર માિિાિે બદલે પોતાિા નપયરપક્ષિે જ પોતાનુ ું ઘર લગ્િ પછી પણ માિે છે અિે
દરે ક િખતે એમ કહી ઊભી રહે કે મારે શુ ું કામ બોલવુ ું પડે? મારુું તો ક્યાું ઘર જ છે આ? હુ ું દરે ક િહિ
ુ ે

િમ્ર નિિુંતી સાથે સમજાિિા માુંગ ુ છું કે લગ્િ પછી સાચુ ું ઘર સાસરુું જ છે , નપયર િકહ, તમે તમારા ઘર
સુંસારિે તોડિાનુ ું કામ િ કરો. જ્યારે તુટે ત્યારે સમાજમાું એક ઘરડા ઘર આકાર લે છે . સમાજમાું
દુનિયાિી દરે ક િહુ ઇચ્છે કે ઘરડા ઘરિી પ્રથા સુંપ ૂણષપણે બુંધ કરિી છે તો એ પુણ્યનુ ું કામ દુનિયાિી
દરે ક િહન
ુ ું ુ જ છે . બસ, આ જ રીતે સાસુ-િહિ
ુ ાું અિેક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે .
આિો જ એક પેચીદો પ્રશ્ન 2007માું મારી પાસે આવ્યો હતો. હુ ું મુબ
ું ઇમાું બોરીિલીમાું 2007માું હતો ત્યાું
સાસુ અિે િહુ બુંન્ને મારી પાસે આવ્યા. સાસુ અિે િહુ એકસાથે કોઇ ગુરૂ પાસે જાય એિા બહુ ઓછા
બિાિ હોય છે માટે આ સત્ય ઘટિાિે આપિી સમક્ષ રજુ કરુું છું. સાસુએ કીધુ ું કે ગુરૂજી જ્યારથી આ
પરણીિે ઘરમાું આિી છે ત્યારથી અમારા ઘરમાું હોળી જ ચાલે છે . સારા પ્રુંસગોએ મારી િહુ હુંમેશા
ઝઘડો જ કરે છે . િહુ િચ્ચે તરત જ બોલી ગુરૂજી ઝઘડાું હુ ું િકહ મારા સાસુમાું કરે છે . એમિે ઘરમાું
એમનુ ું િચષસ્િ ચલાવુ ું છે અિે મિે િોકરાણીિી જેમ રાખિી છે . િહુ આગળ બોલી, દરે ક કામમાું મારા
સાસુ િચ્ચે િચ્ચે દખલગીરી કરે છે . રસોઇ બિાિેલી િધે તો તરત જ બોલે કે ખબર િથી પડતી
માપનુ ું રાુંધીએ. અત્યારે કેટલી મોંઘિારી છે . મારા નપયરમાુંથી કોઇ આિે તો તે તેમિે ગમે િકહ. આિા
કુંઇ કેટલાય મુદ્દા છે જેિાું લીધે મિે ગુસ્સો આિી જાય છે અિે પછી હુ ું જેમ ફાિે તેમ િતષિ-વ્યિહાર
કરુું છું. મેં સાસુ અિે િહિ
ુ ી સામસામી દલીલો સાુંભળી. ત્યારબાદ સાસુિે કહ્ુું કે આ જગ્યાએ તમારી
દીકરી હોય તો તમે આમ બોલો ખરા? િહુ તો ઘરિી લક્ષ્મી કહેિાય અિે લક્ષ્મીિે દુુઃખી કરીએ તો
ઘરમાું સુખ, શાુંનત અિે સમ ૃદ્ધદ્ધ ક્યારે ય ટકતી િથી. આ જ રીતે મેં િહિ
ુ ે કહ્ુું કે તમારા સાસુિી જગ્યાએ
તમારી મમ્મી હોય તો શુ ું તમે આવુ ું િતષિ કરો ખરા? આિી રીતે મેં સાસુ અિે િહુ બુંન્ને િે સમજાિી.
એ પછી આિા પ્રકારિાું િાિા-મોટા તલેશ કુંકાશથી દૂ ર રહી શકાય અિે ઘરમાું સુખ-શાુંનતિી ખ ૂશ્બુ
પ્રસરે તે માટે મેં તેમિે મુંત્રસાગરમાુંથી એક મુંત્રરૂપી મોતી આપ્ુ.ું
ત્યારપછી બરાબર 6 મકહિા પછી જ્યારે હુ ું મુબઇિાું
ું
પ્રિાસે હતો ત્યારે એ સાસુ-િહુ બુંન્ને હસતા મુખે
મારી પાસે આવ્યા અિે મારો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર માન્યો અિે મિે સાષટાુંગ દું ડિત પ્રણામ કરીિે કહ્ુું કે
ગુરૂજી હિે અમારા િચ્ચે કોઇ તલેશ-કુંકાશ રહ્યો િથી. આપિા આપેલા િચિોથી અિે મુંત્રથી અમારા
ઘરનુ ું િાતાિરણ આજે મુંકદર જેવુ ું બિી ગ્ુ ું છે . અમારા ઘરમાું સુખ-શાુંનતિી લહેર પ્રસરી ગઇ છે . આજે
અમારા ઘરમાું કોઇ જાતિી ખોટ િથી.
તમિે પણ આ મુંત્ર જાણિાિી ઉત્સુતતા થતી હશે. હિે હુ ું સાસુ-િહિ
ુ ાું સુંઘષષ ઘરમાું િ રહે અિે તેમિી
િચ્ચે સુમેળ સધાય તેિો ગુરૂચાિીરૂપ ચમત્કાકરક મુંત્ર આપુ છું. આ મુંત્ર કુટુુંબિી કોઇપણ વ્યક્તત કરી
શકે.
મુંત્રુઃ || ॐ ત્રુમાુંશ ુ ત્રુમાુંશ ુ મકહતા મકહતા િિલ્ય િમુઃ
આ મુંત્ર રોજ 45 િખત તેમજ

||

ॐકાર ચાલીસા સિારે 6.30 થી 9.30 અથિા રાત્રે 7.30 થી 11.30

દરમ્યાિ ગણીિે અબભમુંનત્રત જળ પી લેવ.ુ ું મુંત્ર ગણતા પહેલા સ્ટીલિી િાડકીમાું પાણી લઇિે બેસવુ ું
અિે મુંત્ર બોલતી િખતે જમણા હાથિી અિાનમકા આંગળી પાણીમાું રાખિી. જેથી પાણી અબભમુંનત્રત

થ્ુ ું કહેિાય. મુંત્ર ॐકાર ચાલીસા કયાષ બાદ અબભમુંનત્રત જળ થોડુું પોતે પીવુ ું અિે બાકીનુ ું જળ ઘરમાું

છુંટકાિ કરી દે વ.ુ ું આ મુંત્રથી તમારા જીિિમાું, તમારા ઘરમાું સુખ-શાુંનત અિે એક િિા આિુંદઉલ્લાસિી સુગધ
ું ફેલાશે.
|| ॐ િમુઃ

||

