
દુ:ખમાાંથી સાચી મકુ્તિ 

રેખક: દમાર મનુન 

મૂળકંય એક દદલવ યાતે 
કુટંુફીજનોની વાથે ગાભભા ંનાચ 
અને બલાઈનો લેળ જોલા ગમા 
શતા, ત્માયે એક નોકયે ઓચચિંતા 
શાપંતા શાપંતા આલીને ફશનેને 
નલસચૂચકા-કોરેયા થમાની જાણ 
કયી. આ ળોકદામક વભાચાય 
વાબંીને ફધા તયત જ ઘયે 
દોડી ગમા. ત્મા ંશોંચીને જોયુ ં
તો ફશને ફેસધુ અને અલાક્ 
ડી શતી. તાત્કાચરક લૈધને 
ફોરાલીને અનેક ઉચાયો 

કયલાભા ંઆમા. યંત ુતેથી આયાભ થમો નદશ અને ચાય કરાકભા ંલશારી ફશનેનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં જેથી 
ફધા ંરોકો ળોકવાગયભા ંડફૂી ગમા.ં 

મૂળકંયે આટરા નજીકથી મતૃ્યનેુ વલવ પ્રથભ જોયુ ંશત ુ.ં જમાયે એક ફાજુ આખો દયલાય 
યોકક, કરુણ કં્રદન અને કલાતં કયી શીફકા ંબયી યહ્યો શતો , આંસઓુ લશાલી યહ્યો શતો , ત્માયે 
મૂળકંય ફશનેની થાયી ાવેની દીલારના ટેકે ગભગીન અને બમબીત ફનીને ઊબો શતો , તેના 
ભનભા ંમતૃ્ય ુએટરે શું ? શુ ંફધાને આ યીતે ભયવુ ંડળે ? શુ ંહુ ંણ આ યીતે એક દદલવ મતૃ્ય ુ
ાભીળ? શુ ંઆ ળયીય ક્ષણબગંયુ છે ? ાણીના યોટા વભાન ચચં છે ? કભત્ર યના 
જરચફન્દુ વભાન છે? શુ ંમતૃ્યથુી ફચલાનો કોઈ ઉામ નથી? આલા પ્રશ્નોની શ ૃખંરા ચારી. 

મૂળકંયનુ ંભન નલચાયોના ંલભોભા ંલનના તોપાનથી સકૂા ાદંડાની ભાપક ઊડી યહ્ુ ં
શત ુ ંઅને તે મનૂતિની વભાન સ્તબ્ધ ઊબો શતો. તેના નેત્રભાથંી આંસનુુ ંએક ણ ટીપુ ંનીકળયુ ંનદશ ; 
જેથી નતા , પે્રભા ભાતા અને વગા-વફધંીઓએ તેને થ્થય હૃદમ કહ્યો અને ત્માથંી દૂય જઈને 
સઈૂ જલા ભાટે કહ્ુ.ં યંત ુમતૃ્યનુા દ્રવમે ઘોય નનદ્રા રેનાય દકળોયને બમબીત કયી દીધો શતો અને તે 
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બમથી ધ્રજુીને જાગી જતો શતો. કાયણ કે મતૃ્યનુો બમ તો નલદ્વાનોને ણ યશ ેછે. તેથી ભશનિ 
તજંચરએ ણ કહ્ુ ંછે: સ્લયવલાશી નલદુોડન તથા રુઢો ડ ચબનનલેળ: ॥ (મોગદળવન-૨ : ૯) 

મતૃ્ય ુછીના દદલવોભા ંણ દયલાજ પ્રભાણે વશાનભુનૂત ભાટે આલતા ંવગા-ંવફધંીઓ ણ 
યડીને કલાતં કયતા શોલા છતા ંમૂળકંય એક લાય ણ યડયો નદશ. જેથી ફધા તેને નધક્કાયતા 
શતા. યંત ુતે વદાને ભાટે યડલાથી ફચલાનો ઉામ ળોધી યહ્યો શતો.  

મૂળકંયની વભક્ષ મતૃ્યનુી આ ઘટનાથી જેભ કાભીંઢ નળરાને અથડાઈને નદીનો પ્રલાશ ફદરાઈ 
જામ છે તેભ મૂળકંય મતૃ્ય-ુકરેળથી છૂટલાના નલચાયોના ચકયાલે ચડયો. તેના દકળોય હૃદમભા ં
લૈયાગ્મની ચચનગાયી પ્રજી ઊઠી. વદા – વલવદા મતૃ્યનુા દુ:ખભાથંી મકુ્ત થલાના ઉામની 
ળોધભા ંતેના ંયાત-દદલવ મતીત થલા ભાડંયા ,યંત ુતેણે આ નલચાયને કોઈની વાભે પ્રકટ કમો 
નદશ. 

  

 


