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સુખ એટે – મોહમ્મદ માંકડ 

સુખની વ્યાખ્યા કોઇ એ આ રીતે આપી છે : “સુખ એટે તમારી 
પાસે જ ેફૂો હોય તેમાંથી ગજરો બનાવવાની કા.” 

સખુ વલળે અલી ભાતફય , અલી સદંુય , અલી મગ્મ વ્માખ્મા ફીજી બાગ્મે જ શળે.  ભાનલીના જીલનભા ં
જ સખુ જેલી કઆ લસ્ત ુશમ ત તે અલી જ કઆક લસ્ત ુશઆ  ળકે. સખુ એક ધ ૂધંી લસ્ત ુછે. એ કઆ 
નક્કય ચીજ નથી , કે જેને અણે કડી ળકી  એ, ખયીદી ળકીએ કે ફીજ કઆ ને સ્ષ્ટ યીતે ફતાલી 
ળકીએ. એ ત ભાત્ર એક  બાલલાચક નાભ છે. એને ાભલા ભાટે ભાણવ જજંદગીબય લરખા ભાયે છે , 

છતા ંભટા  બાગે તે સલુણણમગૃ જેભ અગ ને અગ જતુ ંદેખામા કયે છે. છતા ંજીલનની કેટરીક  

ભા ંભાણવને સખુન ઉંડ નબુલ ણ થામ છે એને એ નબુલ એટર ફધ નક્કય શમ  છે કે 
એના ભાટે એ પયી પયી ને ઝખં્મા કયે છે. 

યંત ુજેના ભાટે એ અટલુ ંઝખેં છે એ સખુ ખયેખય એને કઆ યીતે પ્રાપ્ત થઆ  ળકે તેભ છે ખરંુ ? તત્લનુ ં
ચચંતન કયનાયા કેટરાક વલદ્વાન ભાને છે – ભાનલીનુ ંજીલન વંણૂણણે દુઃખભમ જ છે. સખુ એ ત ભાત્ર 
એક નકાયાત્ભક ખ્માર છે. જેટરી ક્ષણભા ંએ દુઃખને ભરુી ળકે છે એટરી જ ક્ષણ સખુભમ શમ છે. 

ફીજી તયપ કેટરાક ચચંતક ભાને છે કે , જીલનની દયેક ક્ષણ સખુથી જ બયેરી  શમ છે , યંત ુભાનલી 
એન નબુલ કયલાને ફદરે ભતુકાના ંસ્ભયણભા ંને  બવલષ્મની ચચંતાઓભા ંટલાઆને લતણભાનની 
મલુ્મ ક્ષણને લેડપી નાખે છે. એટરે , જે ભાણવ વંણુણણે લતણભાનની ક્ષણભા ંજ જીલે છે તે અનદં 
ને સખુન નબુલ  કયી ળકે છે. તેન ુજીલન યુી યીતે સખુભમ શમ છે. જકે , વાભાન્મ યીતે કઆ ણ  

ભાનલી ભાટે અ યીતે જીલલાન ુળક્ય શત ુ ંનથી. ભાણવ તાના ભતૂકાની કડભાથંી  ને બવલષ્મની 
કલ્નાઓભાથંી યૂી યીતે છૂટી ળકત નથી. એટરે વાભાન્મ યીતે , વાભાન્મ ભાણવનુ ંજીલન સખુ ને 
દુઃખની ઘટભા જેવુ ંશમ છે. 

અલી સ્સ્થવતભા ંતે લધભુા ંલધ ુસખુ કઆ યીતે પ્રાપ્ત કયી ળકે , સખુદુઃખની ઘટભાભાથંી દુઃખની ક્ષણને 
કઆ યીતે ઓછી કયી ળકે , સખુની ક્ષણને કઆ યીતે  ભાણી ળકે એજ વલચાયલાન ુયશ ેછે ને એન વલચાય 
કયતી લખતે સખુ એ ખયેખય શું  છે,કઆ યીતે પ્રાપ્ત થઆ ળકે છે , એ ફાફતભા ંભાણવે કઆ યીતે લતણવ ુ
જઆએ એન વનદેળ સખુ વલળેની ઉયની વ્માખ્માભા ંઅેર છે. 

“સખુ એટરે તભાયી ાવે જે ફૂર શમ તેભાથંી ગજય ફનાલલાની કરા” 

અ નાનકડુ ંલાક્ય સખુ વલળે ઘણી ભશત્લની લાત કશ ેછે. શલેુ ંત સખુ એ  પ્રાપ્ત થઆ ળકે એલી લસ્ત ુ
છે. યંત ુએ કઆ તૈમાય લસ્ત ુનથી. તભાયે એનુ  વર્જન કયવુ ંડે છે. એન કાચ ભાર- ય ભટીરયમર- 
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તભાયી ાવે છે , યંત ુએ  ફૂરભાથંી ગજયાનુ ંવર્જન તભે કય ત્માયે જ તભને સખુન નબુલ થામ છે 
ને એ વર્જન તભાયે કરાત્ભક યીતે કયલાન ુછે. જેટરી કરા તભે તેભા ંયેડી ળક એટલું  લધ ુસખુ, લધ ુ
અનદં તભે ાભી ળક. જાાનભા ંછકયીઓને ફૂરની ગઠલણી  ળીખલલાભા ંઅલે છે. એ જ યીતે 
ભાણવ ણ તાની ાવે જે શમ તેને વલવલધ પ્રકાયે  ગઠલીને તેભાથંી વલવલધ પ્રકાયન અનદં ભાણી 
ળકે છે. 

ઉયુણક્ત વ્માખ્મા કશ ેછે કે , તભાયે ભાત્ર તભાયી ાવે જે ફૂર શમ એની જ  ગઠલણ કયીને વંદમણ 
ઉત્ન્ન કયલાનુ ંછે ને અનદં ભાણલાન છે. અભા ં „તભાયી ાવે જે ફૂર શમ ‟ એ ળબ્દ ફહુ 
થણવબય છે. એભાથંી મખુ્મ ફે લાત અણે  ળીખલાની છે. એક ત , અણી ાવેના ં „ફૂર‟ ન જ 
વલચાય અણે કયલાન છે. ફૂર  વવલામ ણ અણી ાવે ઘણુ ંશલાનુ ં – કચય શલાન , કાટંા 
શલાના- યંત ુતેન ઉમગ અણે કયલાન નથી. અણે ત ભાત્ર ફૂરભાથંી જ ગજય ફનાલલાન 
છે. સખુ ાભલા ભાટે અણે ભાત્ર , અણી ાવે જે કાઆં વારંુ છે , સખુ ઉત્ન્ન કયી ળકે  તેવુ ંછે, એને જ 
રગ તાયલી રેલાનુ ંછે ને એભાથંી જ ગજય ફનાલલાની કવળળ  કયલાની છે. અણા દુઃખ ન , 

કડલાળન, અઘાતન વલચાય કમાણ કયલાન નથી. જ  સખુી થવ ુશમ ત ભાત્ર „ફૂર‟ ન જ વલચાય 
કયલાન છે ને ફીજી લાત એ છે કે એ  „ફૂર‟ ણ „તભાયી ાવે જે શમ ‟ એના ઉય જ ભદાય 
યાખલાન છે. 

વાભાન્મ યીતે ભાણવ તાની ાવે જે નથી શત ુ ંએના વલચાય કયીને જ દુઃખી  થામ છે. દુઃખની 
ઉત્વિભા ંભાણવના ભનનુ ંઅ લરણ ફહુ ભટ બાગ બજલે છે. ભાયી  ાવે એક કાય છે , યંત ુભાયા 
ાડવી ાવે ત્રણ ચાય કાય છે. ભાયી ાવે વયવ  ભકાન છે , યંત ુભાયા બાગીદાય ાવે ફે ભકાન છે. 
રયણાભે હુ દુઃખી છુ.ં ભાયી  કાયભા ંફેવતી લખતે ભાયા ાડળીની સ્સ્થવત ભને ખટકે છે. ભાયા 
યેરડમગ્રાભ ય હુ ંવગંીતન અનદં ભાણી ળકત નથી. ભાયા ંઘયભા ંભને વનયાતં ભતી નથી , કાયણ કે 

ફીજાના ફે ફગંરાન બાય ભાયા હૃદમ ય ખડકાઆ જામ છે. 

અણી ાવે સખુી થલા ભાટે યૂા ંવાધન છે , યંત ુતેન ઉમગ કે ઉબગ  કયલાને ફદરે અણે 
ફીજાઓ ાવે કેટલુ ંલધાયે છે તેન જ વલચાય કયીએ છીએ ને એ વલચાય અણુ ંસખુ શયી રે છે. 

ને જે ાડળી , જે વગાલંશારાં , જે બાગીદાય વલળે વલચાયીને અણે દુઃખી થતા  શઆએ છીએ એ 
રકને કઆક ફીજી લસ્તઓુની ખટ ીડા અતી શમ છે. દયેક ભાનલી  તાની ાવે જે નથી શત ુ ં
તેના વલચાય કયીને જ દુઃખી થામ છે. 

અણે એક એલા વભમભા ંજીલી યહ્યા ંછીએ જેભા ંદયેક ભાણવ લધ ુને લધ ુઝડથી  દડી યહ્ય છે. 
ફીજા કયતા ંતે અગ નીકી જલા ભાગે છે , યંત ુતે ક્યા ંજઆ  યહ્ય છે તેની તેને ખફય નથી. 
જીલનની એલી દડભા ંતે પવામ છે , જેભા ંદડયા  વલના તેને છૂટક જ નથી. નેક લસ્તઓુ તે પ્રાપ્ત 
કયત જામ છે ને ખડકત જામ  છે – ૈવા, અફરુ, એલૉડણ, સખુવગલડના ંવાધન, ણ એન ઉબગ 
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કયલાની એને નલયાળ નથી. જે કાઆં એ કયે છે એ દડતા ંદડતા ંજ કયે છે ને „દડ‟ ના એક બાગ રૂે 

જ કયે છે. રયણાભે સખુવગલડના ંજે વાધન – જે ફૂર – એણે એકઠા ંકમાં શમ છે એ કયભાતા ંજામ છે, 

લાવી થઆ જામ છે , ફેકાય ફની જામ છે ; એભાથંી કઆ  ષુ્ગચુ્છ વર્જન થઆ ળકત ુ ંનથી. ને એટરે 
તેને કઆ અનદં, કઆ સખુ ણ ભી ળકતુ ંનથી. 

કાયણ કે સખુ ત એ ફૂરભાથંી કરાત્ભક યીતે ષુ્ગચુ્છ તૈમાય કયલાની  રિમાભા ંયશલે ુ ંછે. સખુ એ કઆ 
વનષ્ક્ષ્િમ લસ્ત ુનથી. એના ભાટે ભાણવે તે વરિમ ફનવુ ંડે છે. 

„ન્ના કેયેનીના‟ ભા ંટૉલ્સ્ટૉમે રેલીનના સખુનુ ંલણણન ફહુ સુદંય યીતે કયુ ંછે. રકટી વાથેના એના રગ્નની 
લાત નક્કી થઆ છે ને રેલીન સખુી સખુી થઆ  ગમ છે. જ્મા ંએ નજય કયે છે ત્મા ંસખુ એને ઉબયાત ુ ં
દેખામ છે. અકાળ લધુ  અવભાની ફની ગયુ ંછે. ક્ષીઓ લધાયે ભીઠાળથી ગામ છે. ઘયડ દયલાન 
એની વાભે  લધાયે પે્રભથી નજય કયે છે. ફધુ ંજ જાણે ફદરાઆ ગયુ ંછે. અખી કુદયત ઉય ફધી  

જગ્માએ સખુ જાણે છાઆ ગયુ ંછે. 

યવળમન બાાભા ંએક કશલેત છે: There is no sickness in man, there is sick man. અ લાત ચફભાયી 
કયતા ંસખુને લધ ુરાગ ુડે છે. ભાણવનુ ંસખુ ફાહ્ય ઉકયણ  કયતા ંભાણવના તાના ઉય લધાયે 
અધાય યાખે છે. અણા જીલનની મકુ સ્સ્થવત  ચક્કવણે દુઃખદામક શમ છે. વપ્રમજનનુ ંમતૃ્યુ , 

ચફભાયી, રગ્નવલચ્છેદ કે  પે્રભવલચ્છેદ, ભાન, છકટ, દગ અણને વોને દુઃખ અે છે ; યંત ુ
સ્લસ્થ પ્રકૃવતન ભાણવ વભમ લીતતા ંતેભાથંી મકુ્ત થઆ ળકે છે. ફાક જન્ભે છે એ વભમે  ભાતા વાથે 
એને જડતી ના કાી નાખલાભા ંઅલે છે. એ રિમા એને ત્મતં ીડા  અે છે. એટરે ીડા વાથે જ 
ભાણવ જન્ભે છે , છતા ંવભમ લીતતા ંએ ીડા એ ભરુી  જામ છે. સખુી થલા આચ્છનાય દયેક વ્મસ્ક્તએ 
તાની ભતુકાની ીડા ભરુી જલી જઆએ. 

સખુ ભતુકાને માદ કયલાભા ંનથી. જે કાઆં તાને ભળ્યુ ંનથી એન પવવ  કયલ નકાભ છે. સખુ 
બવલષ્મની મજનાઓભા ંણ નથી. કાયણ કે બવલષ્મ વલળે કશુ ંજ  નક્કી કશી ળકાત ુ ંનથી. અણી ાવે 
જે ન શમ એન વલચાય કમાણ કયલ થલા ત એ  લસ્ત ુપ્રાપ્ત થામ ત્માયે એભાથંી સખુ ભેલલાની 
આસ્છા કયલી એ વનયથણક છે.  ભતૂકાન પવવ ને બવલષ્મની ચચંતા અણને અણી ાવે 
લતણભાનની જે મલૂ્મ  ક્ષણ છે એન ઉબગ કયતા ંયકે છે. ભનનુ ંએવુ ંલરણ જ અણને દુઃખી કયે 
છે. જે કાઆં ભેલલાની આચ્છા શમ એ ભે ત્માયે એન ઉબગ કયલાનુ ંલરણ યાખવુ ં ; ણ ત્માયે 
ત અણી ાવે જે ફૂર શમ એભાથંી ગજય ફનાલલાની રિમા ચાલુ  યાખલી ને એ રિમા કરાત્ભક 
શલી જઆએ, કરાત્ભક નરશ. કાયણ કે કરાત્ભક – નકાયાત્ભક રિમાઓ સખુ અી ળકતી નથી ને 
એક લાત માદ યાખલા જેલી છે , સખુ એ  વરિમતા છે , વનષ્ક્ષ્િમતા નથી. કાયણ કે જીલન તે જ વતત 
વરિમ છે. 
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