
 

 કૈકેય 

વાત તો બહુજ જૂની અને જાણીતી છે. 
ટીકા કારોએ તો બસ ટીકાજ કરી જાણી છે, જ્યારે સાહિત્યકારોએ તો એ ટીકામાાં પણ એનાાં સમપપણ 
અને ત્યાગને ખોળી કાઢી છે. 
 

કિવેાત ુાં કે, રૂપ રૂપ નો અંબાર છતાાંએ અભિમાન નો છાાંટોએ નિીં. િાંમેશાજ લોકોને પ્રમે આપવાાં અને 
મદત કરવાાં તત્પર. અને એટલજે તો કૌશલ્યા અને સમુમત્રામાાં એ ચહિયાતા, દશરથનાાં લાિકા બની 
રિતેાાં. 
 

દાનવો સાથેનાાં મિાસાંગ્રામ માાં તો જીદ કરી, ઉતાવળા પગે, ખિે થી ખિો મેળવવાાં, દશરથ િણી 
ઊિા રહ્ાાં. યદુ્ધમાાં દશરથને મમૂછિત જોઈ, ગિરાઈ ન જતાાં, એ તો ઉિે પગે, લિતાાં લિતાાં, રથ 
િાંકારી, દશરથને બચાવી, એમને ફરી ઘરે લઈ ગયેલાાં. 
એવા તો એ શરૂવીર અને પરાક્રમી અને હૃદયથી એટલાજ મવનમ્ર. 
 

કારણ એ તો દશરથે બે વચન આપવાાં છતાાંય, નમ્ર િાવ ેશાાંત રિી ગયેલાાં. 
સાહિત્યકારો તો એ વચનોને એમનાાં નમણાાં સ્વિાવમાાં ઓગાળી ગયેલાાં. 
 

પછી તો શુાં, હદવસોના મહિનાઓ અને વર્ષોનાાં વિેંણો વીતી ગયલેાાં. 
અને એ રઘકુુળમાાં લક્ષ્મણ, િરત અને શત્રઘુ્ન સાથે પ્રભ ુરામ કૌશલ્યાને જન્મેલાાં. 
પોતાનાાં પતુ્ર િરત કરતાાં પણ રામનાાં સવાયા પ્રેમમાાં એ પોતાન ેપણ ભલૂી ગયેલાાં. 
ત્યારેજ તો રમમતયાળ અને મસ્તીખોર એવાાં રામને મનવવા અન ેએમનાાં પ્રેમમાાં પોતાનુાં આખુાં 
આયષુ્ય સમમપિત કરવા િાંમેશા દોટ મકૂી દેતાાં. 
 

રમતે ચિેલા પ્રભનુ,ે જમાિી લેવાાં કોઈજ મનાવી ન શક્ાાં પણ "જ્યાાં સધુી પ્રભ ુનિીં જમ ેત્યાાં સધુી 
પોત ેપણ નિીં જમ"ે એવી સોગાંદમાાં, પોતાનો મનિઃસ્વાથપ પ્રેમ દેખાિવાવાળા એ એકજ નીકળ્યા. 
 

પછી તો કેવળ માંથરાનાાં મોઢેથી સાાંિળેલી, વાાંચેલી અને અમકુ નાટયમાાં જોએલી વાતજ, આજે પણ 
આપણે વાગોળી રહ્ાાં, જ્યારે સાહિત્યકારો તો આપણા જેવાાં સવપસામાન્ય મનષુ્યોના મવચારોની 
પહરમમમતઓથી દૂર, પ્રભનુાાં અંતર હૃદય સધુી પિોંચી ગયા. 
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કારણ કૈકૈયનાાં વચનોની પિલેા તો પ્રભએુજ એમની પાસ ેવચનો માાંગેલાાં. પ્રભનુાાં મદત માટે અને 
આ સાંસ્કૃમતના ઉધ્ધાર માટે, એ કલાંહકત થવા પણ તૈયાર થયેલાાં. પ્રભનુાાં વચનોની ખાતર તેઓ 
દશરથ સમક્ષ, ઈચ્છા ન િોવાાં છતાાંય, આપલેાાં વચનોની પષુ્ષ્ટ કરવાાં બેસી ગયેલાાં. "િરતને રાજ્ય 
અને રામને વનવાસ" એવાાં કઠોર વચનોમાાં, ઈચ્છા ન છતાએ, તટસ્થજ રિલેાાં. દશરથની લાખો 
મવનવણીમાાં, એમનાાં પગે પિવામાાં અને છેવટે તો દશરથનાાં મતૃ્યમુાાંએ એ ટસ ના મસ ન થયેલાાં. 
 

ખરેખર એમણે આ જગતને આંસ ુદેખાિયા નિોતાાં, તેઓ તો આંસનુે પી ગયાાં િતાાં. 
કદાચ કૌશલ્યા, સમુમત્રા, ઉમમિલા, િરત અને શત્રજુ્ઞ તો જગત સમીપ રોઈ પણ લેતાાં િતાાં. પણ 
જગતે તો એમની પાસેથી રોવાનાાં અમધકારોએ લઈ લીધાાં િતાાં. 
 

રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા એ તો સાથ ેરિીન ેવનવાસ વેઠયા િતાાં જ્યારે કૈકેય એ તો અંતેપરુનાાં 
અંધકારમાાં વર્ષોનાાં વર્ષો, એકલાજ સહ્ા િતાાં અને પોતાની ચીસન ેદબાવી બેઠાાં િતાાં. 
ઊમમિલા તો લક્ષ્મણનાાં મવરિમાાં પાયાનો પથ્થર બની બેઠાાં િતાાં જ્યારે કૈકેય તો આખો પાયોજ િોવા 
છતાાં પણ, સ્વેચ્છાએ કલાંહકત થયેલાાં. 
 

તેઓ તો પોતાનાાં ઘર, સગા-વિાલા, સ્નેિી સાંબાંધી અને અયોધ્યા વાસીઓનાાં મિણેાાં ટોણા થી નિોતાાં 
મવખેરાયા પણ િરતનાાં "માાઁ" ન કિવેાના શનૂ્યવકાશમાાં તો એ પરૂા પિી િાાંગેલા. 
િરત માટે એમની માાઁ કૈકેય તો સ્વગપવાસી થઈજ ગયા િતાાં, જેમણે કૈકેયનાાં િૈયાનાાં ટુકિે ટુકિા કરી 
નાખ્યા િતાાં. 
 

અને પ્રભ ુજ્યારે વનવાસેથી પરત ફરેલાાં ત્યારે તો એ કૈકેય માાઁ ન ેિેટી પિેલાાં. 
અને એમણે કરેલાાં ઉપકાર પર તો પ્રભ ુસદાયને માટે ઋણી બનલેાાં. કૈકેય માાઁ ન ેકાંઈ પણ માાંગી 
લેવાાં પર, આટલાાં વર્ષોનાાં વનવાસ પછી ત ેપ્રભનુાાં મોઢેથી સાાંિળી એમનાાં ખોળામાાં િાાંગી પિેલાાં. 
વર્ષો સધુીનાાં પીધેલાાં આંસઓુન,ે પ્રભ ુસમક્ષ બિાર કાઢી, પોતાના હૃદયને િલકુાં કરી બેઠેલા. 
અને છેવટે બીજુ ાં તો કાંઈજ નિીં પણ િરતન,ે પોતાને “માાઁ” કિી બોલાવવા પ્રભનુે મવનવી રિલેાાં. 
 

"કેવા તો ત ેદુિઃખના અંધારા વેઠયા. 
પ્રભનુે મદત કરવાાં કેટલાયે કલાંકો સહ્ા. 

સાંસારે િલનેે તારાાં નામને વખોિી નાખ્યાાં. 
પણ તારાાં નામ ેતો પ્રભનુાાં જીવનને તાયાપ." Sevak 


