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હોવું અને ન હોવું – મોહમ્મદ માંકડ 

      સખુ ને દુઃખ વલેના અણા ખ્મારો કેલા રટાઓ રેતા શોમ 
છે , રયસ્થથવત તેભા ંકેલો ભશત્લનો બાગ બજલતી શોમ છે ને ભાનલીનુ ંભન કેવુ ંક શોમ છે , એ 

વભજલા ભાટે મલુ્રા નવરુદ્દીનની નીચેની લાતાા લાચંલા જેલી છે. 

      એક લાય મલુ્રા નવરુદ્દીને એક ભાણવને યથતાની ફાજુભા ંવનયાળ 
થઈને ફેઠેરો જોમો. મલુ્રા તેની ાવે ગમા ને છૂયછ કયી. ેરા ભાણવે ગબંીય ચશયેે મલુ્રા  વાભે 
જોયુ ંને કહ્યું , ‘બાઈ, અ જીલન ભાત્ર એક ફોજો છે. ભાયી ાવે યૂતા  ૈવા છે , યંત ુજીલનભા ંભને 
ક્યામં સખુ દેખાત ુ ંનથી. કોઈ લાતભા ંભને યવ  ડતો નથી. પ્રલાવે નીકળ્મો છું , એટરા ભાટે કે , કદાચ 
ભને યવ ડે , યંત ુશજી  સધુી ભને યવ ડે એવુ ંકશુ ંદેખાત ુ ંનથી. ’ કશુ ંજ ફોલ્મા વલના નવરુદ્દીને તે  

પ્રલાવીની ફાજુભા ંડેર તેનો થેરો ઉાડીને દોડલા ભાડંય ુ.ં યથતો તેભનો  જાણીતો શતો ને વવરા 
જેલી ઝડે મલુ્રા દોડતા શતા એટરે થોડી લાયભા ંતો  ક્યાનંા ક્યા ંનીકી ગમા. ખફૂ દૂય જઈને 
યથતાના એક લાકં ાવે મલુ્રા ટક્યા. ેરો થેરો યથતા ઉય મકૂ્યો ને ોતે ફાજુભા ંકોઈક અડળ 
ાછ વતંાઈ ગમા. 

થોડી લાય છી ેરો પ્રલાવી દોડતો ાછ અલી શંચ્મો. વવરા ાછ દોડતા  કતૂયા જેભ એ 
દોડતો શતો. થાકી ગમો શતો. શાપંતો શતો. ણ દૂયથી યથતા ઉય  ડેરો ોતાનો થેરો જોતા ંજ તે 
અનદંથી ઊછી ડયો. ચચચચમાયીઓ કયલા રાગ્મો  ને થેરા ાવે શંચલા ભાટે લધાયે ઝડથી 
દોડલા રાગ્મો. અડાળ ાછ છુાઈ  યશરેા મલુ્રાના શોઠ ય સ્થભત અલી ગયું , શલે એને સખુ દેખાયુ ં
! અ નાનકડી કથા  ભાનલીના ભનની ઘણી ટટી ને ઊંડી લાતો યજૂ કયે છે.  

 

દુઃખ ને ીડા અણા વૌના જીલનભા ંશોમ છે. નાનો કે ભોટો , ગયીફ કે ધનલાન , બાગ્મે જ કોઈ 
ભાનલી એલો શળે જેણે દુઃખ કે ીડાનો નબુલ કમો ન શોમ. ચાનક  કંઈક લાગી ફેવે કે ળયીયભા ં
ગયફડ થઈ જામ, કોઈક કષ્ટદામક ફીભાયી અલી ડે, વભત્ર કે થલજનનુ ંમતૃ્ય ુથામ, ત્માયે જે ીડા થામ 
તે અણે બોગલલી જ ડે  છે. એ લખતે અણે સખુી શોલાનો દેખાલ કયી ળકતા નથી ને પ્રફ 
ઈચ્છાળસ્તત શોમ  તોણ દુઃખને દફાલી ળકતા નથી. કોઈએ વાચુ ંકહ્યુ ંછે કે , જગતભા ંકોઈ  તત્લજ્ઞાની 
એલો નથી થમો જેને દાઢનો દુખાલો થમો શોમ છતા ંકણથમો ન શોમ.  યંત ુઅલા દુઃખોની લાત જુદી 
છે. એની વાભે અણે વૌ રાચાય શોઈએ છીએ , રાઈરાજ શોઈએ છીએ. જેનો કોઈ ઈરાજ ન શોમ તેને 
વશન કયી રેલા વવલામ ફીજો કોઈ યથતો નથી  શોતો. ફહુ ફહુ તો એલા વભમે અણે કણવી રઈએ 
છીએ, યડી રઈએ છીએ, ક્યાયેક વનયાળ થઈ જઈએ છીએ. યંત ુઅણા ંફધા ંજ દુઃખો કાઈં અલા ંનથી 
શોતા.ં ફધા ંજ દુઃખો  રાઈરાજ નથી શોતા.ં ફધા ંજ દુઃખો વાભે અણે રાચાય નથી શોતા. ફરકે , 

કેટરાકં દુઃખો તો ખયેખય દુઃખો જ નથી શોતા.ં એભની કોઈ નક્કય શથતી જ નથી શોતી. એ તો  ભાત્ર 
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અણા ભાનવવક લરણભાથંી ને રયસ્થથવતભાથંી જ જન્મ્મા ંશોમ છે ને અલાં  દુઃખોની વખં્મા 
અણા ંનક્કય દુઃખો કયતા ંનેકગણી લધાયે શોમ છે. 

ને ખયેખય શોમ છે એ કયતા ંણ એ વખં્મા અણને લધાયે રાગે છે. કાયણ કે  અણુ ંધ્માન શભેંળા ં
એના ઉય જ કેન્દ્ન્મિત યશ ેછે. અણી ાવે જે શોમ છે તેની  ગણતયી અણે બાગ્મે જ કયીએ છીએ , 

ણ અણી ાવે જે ન શોમ તે વતત અણને ખટક્યા  કયે છે. મલુ્રા નવરુદ્દીનની લાતાાનો અ જ 
ભભા છે. ેરા પ્રલાવી ાવે  ધનદોરત ફધુ ંજ શત ું, ણ જજંદગીભા ંએને યવ ડતો નશોતો. ફીજી તયપ 
રાખો ભાણવો  એલા શોમ છે જેભની અખીમે જજંદગી યોટરો યલાભા ંજ લીતી જામ છે ને યવ ડે  

એવુ ંળોધલાની એભને કોઈ ફુયવદ કે નકુૂતા જ નથી શોતી. એક ભાણવને જજંદગી  વલે વલચાયલાની 
યૂી નલયાળ ભે છે એટરે જજંદગી એને નીયવ ને નકાભી રાગે છે ; ફીજાને એલી નલયાળ જ નથી 
ભતી એટરે એ ફોજારૂ રાગે છે. એક ભાણવ એભ વલચાયે  છે કે જીલનભા ંજો અનદં ન શોમ તો 
બૌવતક વમદૃ્ધિનો થા શુ ં ? ફીજો એભ વલચાયે  છે કે બૌવતક વમદૃ્ધિ શોમ તો જીલન અોઅ જ વાથા 
ને યવવક ફની ળકે. યંત ુ  શકીકત જુદી જ શોમ છે. ભાણવનુ ંભાનવવક લરણ એના સખુદુઃખની 
ફાફતભા ંફહુ ભોટો  બાગ બજલે છે , એટુ ંજ નરશ , ઘણી લાય તો સખુદુઃખ નક્કી કયલાનુ ંકાભ ણ એ 
જ કયે છે. શકીકત એકવયખી શોલા છતા ંએક વ્મસ્તત ભાટે જે સખુ શોમ તે ફીજી  વ્મસ્તત ભાટે દુઃખ ફની 
જામ છે. તદુંયથત ભાણવ ભાટે વભષ્ટાન્ન અનદંદામક શોમ  છે, યંત ુફીભાય ભાટે દુઃખદામક શોમ છે. જે 
ઋત ુપે્રભીઓના વભરન ભાટે સખુકાયક શોમ છે એ જ ઋત ુવલયશીજનોને ીડાદામક રાગે છે. 

અભ ભાણવનુ ંભન એના ંભોટા બાગના ંસખુ ને દુઃખને જન્મભ અે છે. બૌવતક  સ્થથવત એભા ંબાગ 
ચફરકુર નથી બજલતી એવુ ંનરશ , ણ ભાણવના સખુ કે દુઃખનો અધાય  ભાત્ર બૌવતક સ્થથવત ય શોતો 
નથી. વતંાનનો જન્મભ એક વ્મસ્તતને યભ સખુ અે છે  તો ફીજી વ્મસ્તતને ભોટી મ ૂઝંલણ અે છે. 
કયોડોની વભરકતનો ભાચરક લાયવદાય  ભાટે લરખા ંભાયે છે તો છ-વાત ફાકોનો વતા નવુ ંવતંાન 
જન્મભતા ંજ દુઃખના  બાયથી દફાઈ જામ છે. ગાઉના વભમભા ંજ્માયે દીકયીને દૂધીતી કયલાનો 
રયલાજ શતો  ત્માયે કોઈક યાજતૂ કે અયફને ત્મા ંદીકયીનો જન્મભ તેનુ ંકાજુ ંકાી નાખતો  શળે, યંત ુ
એ જ દીકયીનો જન્મભ બ્રહ્મદેળ જેલા ભાતમૃરૂક વભાજભા ંકદાચ ભોટા  સખુનો નબુલ કયાલતો શળે. 
મલુ્રા નવરુદ્દીનની લાતાા અ લાતથી ણ એક ડગું અગ જામ છે. સખુ ને દુઃખ અણા ોતાના 
ભાનવવક લરણ ઉય શોમ છે કે એભાથંી જ  જન્મભે છે, એટુ ંજ નરશ, કોઈક લથતનુ ુ ંશોવુ ંને ન શોવુ ંએ 
અણા સખુ ને  દુઃખની ફાફતભા ંફહુ ભોટો બાગ બજલે છે. યે , અણુ ંભાનવવક લરણ સધુ્ધા ં
પેયલી નાખે છે. જે લથત ુઅણી ાવે શોમ છે – જે સખુ અણને પ્રાપ્ત શોમ છે – તેનો બાલ જ્મા ં
સધુી ઊબો નથી થતો ત્મા ંસધુી તેની રકંભત અણને વભજાતી નથી.  પ્રલાવી ાવે ઘણા ૈવા શતા , 

ણ એભા ંએને કોઈ સખુ દેખાત ુ ંનશોત ુ.ં યંત ુ  મલુ્રા જેલા એનો થેરો રઈને બાગ્મા કે તયત જ એને 
એની રકંભતની ખફય ડી. ોતે  પ્રલાવભા ંશતો , એકરો શતો , યદેળભા ંશતો. થેરાભા ંયશરેી મડૂી જ 
એકભાત્ર અધાય શતો. એલી સ્થથવતભા ંતયત જ એ કળો રાફંો વલચાય કમાા વલના થેરો ાછો ભેલલા  
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ભાટે મલુ્રાની ાછ દોડયો. જે સખુ કે વમદૃ્ધિ અણી ાવે શોમ છે તેની કોઈ  કદય અણને શોતી 
નથી. યંત ુએનો બાલ ઊબો થામ છે ત્માયે જ તેની ખફય ડે છે. 

અ ફાફતભા ંમલુ્રા નવરુદ્દીનની જ એક ફીજી લાતાા અણે જોઈએ.  

એક લાય મલુ્રા સતૂા શતા. થલપ્નભા ંએભણે જોયુ ંકે , કોઈ એભને વોનાભશોયો અી  યહ્યુ ંશત ુ.ં એક છી 
એક વોનાભશોય એભના શાથભા ંકોઈ મકૂત ુ ંશત ુ ંને મલુ્રા  તે ગણી યહ્યા શતા. અનાયે નલ 
વોનાભશોયો અી ને છી અલાનુ ંફધં કયુ.ં  મલુ્રા કામા. એભણે જોયથી કહ્યું , ‘અભ ન ચારે , 

ભાયે યૂી દવ વોનાભશોયો  જોઈએ.’ યંત ુયૂી દવ વોનાભશોયો જોઈએ , એભ જોયથી ફોરતા ંજ એભના 
ોતાના લાજથી એભની આંખો ખરૂી ગઈ. એકાએક ફધી જ વોનાભશોયો દશ્મ થઈ ગઈ છે એવુ ં
બાન થતા ંજ મલુ્રા પયીથી આંખો ભંચી ગમા , ને ફોલ્મા , ‘ઠીક, બાઈ, નલ તો નલ. જે  અો એ 
ચારળે.’ 

ભાણવભાત્ર લધ ુને લધ ુસખુવમદૃ્ધિ ભેલલા ઈચ્છે છે. ોતાની ાવે જે શોમ  છે તે ભાણલાના ફદરે 
લધ ુને લધ ુભેલલાની ઝખંના વેલે છે , યંત ુતેભ કયતા ંજો  ોતાની ાવે જે શોમ તે ચાલ્મા જલાનો 
ડય રાગે તો તયત જ તેની કદય તેને વભજામ  છે. જે ોતાને ભળ્યુ ંશોમ છે , ોતાનુ ંરાગત ુ ંશોમ છે , 

તેને તે થલપ્નભાં  ણ ગભુાલલા તૈમાય નથી શોતો. મલુ્રા નવરુદ્દીનની અ ફીજી લાતાા શરેી લાતાા  

જેલી જ ચોટદાય છે ને સખુવમદૃ્ધિ ભાટેની ભાનલીની ઈચ્છાઓને લધાયે ઊંડી ચબવ્મસ્તત અે છે. 

સખુની ળોધ એ ભાનલજીલનની એક વતત પ્રરિમા છે. યંત ુએ સખુ ક્યા ંછે , કઈ યીતે પ્રાપ્ત થઈ ળકે 
તેભ છે , તે કદાચ , ચોક્કવણે કોઈ જાણતુ ંનથી , તેને પ્રાપ્ત કયલા કોઈ ધોયી ભાગા ણ દેખાતો નથી. 
છતા ંએક લાત નક્કી છે – જો એ  ક્યામં શોમ , કદાચ ક્યામં શોમ તો , ભાણવના ભનના ખજાનાભા ંજ 
ક્યાકં શોઈ ળકે છે. ફશાય એને ળોધવુ ંવભથ્મા છે. 


