
 

 

પત્ની સાથેન ું ઘર્ષણ ટાળવાના ઉપાયો 
  
1.એ જ્યારે વજન ઘટાડવાની વાત કરે ત્યારે તમારે ઉત્સાહમાું આવીને વજન ઉતારવાના ઉપાયો 
બતાવવાની જરૂર નથી. બલ્કે એ જ્યારે આવી વાત કરે ત્યારે ‘હજ  કેટલ ું વજન ઉતારવ ું છે!’ એવો 
ઉદગાર કાઢવો! 
2. ‘ધાર્ ું ધણીન ું થાય છે’ એ કહવેત લગ્ન જીવનમાું ‘ધાર્ ું ધણીયાણીન ું જ થાય છે’ બની જાય છે 
એ યાદ રાખવ ું. 
3.આચરકચૂર ઝાપટવાની ટેવ તમને છે, એને નહીં માટે ખોટા ખચાષ બુંધ કરવાની, કરકસર 
કરવાની કે વજન ઉતારવાની સલાહ આપવાની મખૂાષમી કરવી નહીં! 
4.બેડરૂમની બારી ખ લ્લી રાખવી કે પુંખો ચાલ  રાખવો, એ.સી. ચલાવવ ું કે ધાબામાું સ વ ું એ નનણષય 
એને કરવા દેવો. તમારે ડબકા મ કવા નહીં! 
5.એ ટ  વ્હીલર પર જતી વખતે મોઢા પર બ કાની બાુંધતી હોય તો ‘તારે એની જરૂર નથી’ એવ ું 
કહવેાન ું દોઢ ડહાપણ કરવ ું નહીં. 
6.એના પાકીટમાું શ ું શ ું છે એ જાણવાની જીજ્ઞાસા પર કાબ  મેળવવો. 
7.એની પાસે ચાર જોડી ચુંપલ હોય ત્યાું પાુંચમી જોડી ચુંપલ કે દસમ ું પસષ લેતી હોય તો લેવા 
દેવ ું! 
8.એ રામલા સાથે જેટલી નરમાશથી વાત કરતી હોય એટલી નરમાશ તમારી સાથે રાખે એ 
અપેક્ષા વધ  પડતી છે. 
9.એ દૂધવાળા, ધોબી કે છાપાવાળાનો હહસાબ કરતી હોય ત્યારે એની ભલૂ કાઢવી નહીં. ન કશાન 
થાય એવ ું હોય તો પેલાને ખાનગીમાું બોલાવીને પૈસા કઢાવી શકાય છે. 
10.પસ્તીવાળા અને ભુંગારવાળાને શ ું આપવ ું એ બાબતે તમારે કોઈ પણ સલાહ-સચૂન આપવાથી 
દૂર રહવે  ું. એણે તમારો નનકાલ નથી કયો એ માટે રભુભ  નો પાડ માનવો!. 
11.એણે પસ્તી કે ભુંગારમાું આપવા માટે કાઢેલા સામાનમાું મોટે ભાગે તમારી અત્યુંત નરભુય એવી 
ચીજ-વસ્ત  ઓ જ હશે. પણ એવા સુંજોગોમાું તમારે ગ ર  ઉદય શેટ્ટીન ું સ્મરણ કરી કાળજ ું કઠણ 
રાખવ ું. 
12.પસ્તીમાું કે ભુંગારમાું ગયેલી તમારી નરભુય વસ્ત  ઓ પત્નીની નજર ચકૂવીને થોડી વાર પછી 
બાજ ની સોસાયટીમાું પહોંચેલા પસ્તી કે ભુંગારવાળા પાસેથી પછી મેળવી શકશો. અલબત્ત વજન 
પર વેચાયેલી વસ્ત  ઓ એ તમને નુંગ પર વેચશે, લેહકન હકન્ત   પરુંત   પ્યાર મેં યે સબ જાયઝ હૈ! 
ઉદય શેટ્ટી... કુંટ્રોલ! 



 

 

13.પસ્તી કે ભુંગારના બદલામાું મળેલા પૈસા માુંગવાની ગ સ્તાખી કરવી નહીં કારણ કે ઘરની 
તમારા સહહતની તમામ નકામી વસ્ત  ઓ પર ગહૃહણીનો અનધકાર કહવેાય અને એના બદલામાું 
મળેલા પૈસા એ સ્ત્રી ધન કહવેાય! 
14.એ માથામાું હરે કલરને બદલે મહેંદી લગાડતી હોય તો લગાવવા દેવી, પછી ભલે એ સળગતી 
અગરબત્તી જેવી દેખાતી હોય. તમારે પોતાને ઈશ્વર સમજવાન ું ચાલ  કરી દેવ ું! 
15.ત્વચા પર નનખાર લાવવા માટે એ મોઢા પર આદ , ફુદીનો, કોથમીર કે લીંબ નો રસ લગાવતી 
હોય તો લગાવવા દેવો. ફક્ત તમે એને ‘બકી’ ભરશો ત્યારે પાણી-પ રીના પાણી જેવો સ્વાદ આવશે 
એ નસવાય બીજી કોઈ તકલીફ નહીં થાય! 
16.એણે ટી.વી. પર જોઈને બનાવેલી ચાઈનીઝ, મેક્ક્સકન કે ઇટાલીયન ડીશનો સ્વાદ કઈ દેશી 
વાનગી સાથે મળતો આવે છે એ કહવેાન ું મન થત  ું હોય ત્યારે જાતને ‘કુંટ્રોલ યાર!’ કહવે  ું. 
17.કોઈ પણ વાનગીના વખાણ કરતા પહલેા એ પડોશીને ત્યાુંથી નથી આવી એની ખાતરી કરી 
લેવી. 
18.તમે ટ ર પર નીકળ્યા હોવ અને શોનપિંગ વખતે એ દ કાનદાર સાથે હહન્દીમાું ભાવ-તાલ કરવાન ું 
ચાલ  કરે ત્યારે ‘પેમેન્ટ વખતે નમસ-કોલ કરજે’ કહી ને તાત્કાલલક સ્થળ છોડી દેવ ું! 
19.એ ખરીદી કરીને દ કાન છોડે ત્યારે દ કાનવાળો શ ું બબડે છે એ સાુંભળવા ઉભા રહવે  ું નહહ. 
20.હવે સેલની સીઝન આવશે. તમારે ‘હમ જાનતે હૈ સેલ કી હકીકત લેહકન, બીવી કો બહલાને કો 
યે ખયાલ અચ્છા હૈ’ અન સાર એ જ્યાું કહ ેત્યાું લઇ જવી! 
21. ઘરમાું હકટી પાટી હોય ત્યારે તમારી સ્માટષ નેસન ું રભુદશષન કરવાન ું ટાળવ ું, શક્ય છે કે એણે એની 
સહલેીઓને તમારા નવરે્ કુંઈ ભળત ું જ કહ્ ું હોય! 
22.બાળકોને ઇનતહાસ ભણાવતી વખતે એ તમારા ઉદાહરણો આપે ત્યારે જાત પર ખાસ કુંટ્રોલ 
કરવો! 
23.એણે બાળકોને હોમવકષમાું દોરી આપેલો ઘોડો કતૂરા જેવો લાગતો હોય તો પણ એને ઘોડો જ 
કહવેો. 
24.પેરેન્્સ ડેના હદવસે એની હાજરીમાું તમારા લચન્ટ ની ક્લાસ ટીચરને ઈમ્પ્રેભુસ કરવાની કોનશશ ન 
કરવી. 
25.પનત પરમેશ્વર છે એ માન્યતા હજ  પણ સમાજમાું રભુવતે છે. ફક્ત પરમેશ્વરની પજૂા કરવાની 
રીત બદલાઈ છે. તમારી પજૂા થતી હોય ત્યારે બારી-દરવાજા બુંધ રાખવા! ઉદય શેટ્ટીએ તો આખ ું 
ઘર ‘સાઉન્ડ પ્રફૂ’ કરાવી દીધ ું છે 
લેખક: અજ્ઞાત ( ઈન્ટરનેટ ઉપરથી ) 


