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महामहोपाध्याय डॉ. वा. वव. वमराशी 
 

महामहोपाध्याय डॉ. वा. वव. वमराशी संस्कृत वाङ  मयाचे सहृदय समीक्षक आवि प्राचीन भारतीय 
इवतहासाचे संशोधक म्हिून प्रवसद्ध आहेत. 
 

तयाचंा जन्म रतनाविरी वजल्ह्याच्या देविड तालुक्यातील कुवळे िावी १३ माचच १८९३ रोजी झाला. 
शालेय व महाववद्यालयीन जीवनामध्ये अनेक वशष्यवृतया व पावरतोविके वमळवनू तयानंी पुण्याच्या डेक्कन 
कॉलेजातून एम्. ए. पवरक्षा प्रथम क्रमाने उत्तीिच केली. नंतर तयाचंी नािपूरच्या मॉवरस कॉलेजमध्ये सन 
१९१९ मध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक म्हिून वनयुवि झाली. ते १९४२ मध्ये मॉवरस कॉलेजचे आवि १९४७ मध्ये 
अमरावतीच्या ववदभच महाववद्यालयाचे प्राचायच होऊन १९५० मध्ये सेवावनवृत्त झाले. नंतर १९५७ ते १९६६ 
पयंत तयानंी नािपूर ववद्यापीठाच्या स्नातकोत्तर ववभािाचे प्रमुख आवि प्राचीन भारतीय इवतहास आवि 
संस्कृवत ववभािाचे सन्मान्य प्राध्यापक म्हिून काम केले. 
  

ववद्वत्ता आवि संशोधनकायच यामुळे डॉ. वमराशींना अनेक संमान प्राप्त झाले आहेत. सन १९४१ मध्ये 
हहदुस्थान सरकारने तयानंा ‘महामहोपाध्याय’ पदवीने ववभवूित केले. सन १९५६ मध्ये मध्यप्रदेश सावहतय 
पवरिदेने राष्रपवत डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या हस्ते तयानंा ताम्रपट व महावस्त्र देऊन तयाचंा सतकार केला. 
सािर, मंुबई व नािपूर ववद्यावपठानंी अनुक्रमे सन १९५८, १९५९ व १९६० मध्ये तयानंा वड. वलट्. ही सवोच्च 
पदवी देऊन ववभवूित केले. अवखल भारतीय प्राच्य ववद्या पवरिद, भारतीय इवतहास पवरिद आवि भारतीय 
नािक पवरिद यानंी आपले अध्यक्षपद देऊन तयाचंा िौरव केला. 
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चौथ्या आवृत्तीचे विवेदि 
 

कणवकुिगुरू काणिदास र्ाचें स्थान संस्कृत साणहत्र्ात एकमेव अणितीर् मानिे जाते. त्र्ाचंी तीन 
नाटके आणि तीन महाकाव्रे् हा र्ािताचा फाि मोठा मौल्र्वान ठेवाच होर् र्ात शकंा नाही. गीवािर्ाषा ही 
मुळातच अत्र्ंत सिि, सुिर् आणि मधूि र्ाषा आहे. काणिदासाच्र्ा िणित साणहत्र्कृतींनी णतचे माधुर्य 
आिखीनच वाढिेिे आहे. 
 

अशा र्ा श्रेष्ठ कवीचे चणित्र मात्र अद्यापही उपिब्ध नाही. हा कवी कोित्र्ा काळात होऊन गेिा 
र्ासबंंधीही संशोधकात एकमत नाही. इ. स. पूवय दीडश ेवषापासून इ.सनाचे सातव ेशतक र्ा कािावधीत 
केव्हातिी हा महाकवी होऊन गेिा र्ाबद्दि फक्त एकमत आहे. र्ा महाकवीचा काि, जीवन आणि गं्रथ 
र्ासबंंधी णववचेक िेखक पद्मर्षूि महामहोपाध्र्ार् डॉ. वा. णव. णमिाशी र्ानंी १९३४ मध्रे् प्रथम मिाठीत 
केिे. त्र्ाचे सामान्र् वाचक आणि अभ्र्ासक र्ानंी मनःपूवयक स्वागत केिे. १९५७ मध्रे् र्ा गं्रथाची दुसिी 
आणि १९७५ मध्रे् णतसिी आवृत्ती प्रणसध्द झािी.हा गं्रथ दुर्ममळ झाल्र्ामुळे आता साणहत्र् संस्कृती मंडळ 
चौथी आवृत्ती प्रणसध्द किीत आहे. त्र्ाचेही पूवीप्रमािेच िणसक स्वागत कितीि र्ाची मिा खात्री वाटते. 

 
मंडळाच्र्ा अत्र्तं प्रणतष्ठचे्र्ा समजल्र्ा जािाऱ्र्ा र्ा गं्रथाची ही चौथी आवृत्ती प्रणसध्द किताना 

म्हिूनच मंडळािा अणतशर् आंनद होत आहे. 
 

 
आणश्वन शुध्द नवमी, शके १९२१  

दसरा, द. मा. वमरासदार, 

१९ ऑक्टोबि, १९९९ अध्र्क्ष, 
दादि, मंुबई – ४०००१४, महािाष्ट्र िाज्र् साणहत्र् आणि संस्कृती मंडळ 
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विवेदि 
 

मिाठी र्ाषेिा आणि साणहत्र्ािा आधुणनक ज्ञानणवज्ञानाच्र्ा व आधुणनक सासं्कृणतक मूल्र्ाचं्र्ा 
आणवष्ट्कािाचे सामर्थर्य प्राप्त व्हाव,े आधुणनक शासे्त्र, ज्ञानणवज्ञाने, तंत्र आणि अणर्र्ाणंत्रकी त्र्ाचप्रमािे र्ाितीर् 
प्राचीन संस्कृती, इणतहास, किा इत्र्ादी णवषर्ातं मिाठी र्ाषेिा णवद्यापीठाच्र्ा स्तिावि ज्ञानदान 
किण्र्ाचे सामर्थर्य प्राप्त व्हाव,े णवणवध णवद्या व किाणवषर्क उत्कृष्ट गं्रथाचंी णनर्ममती करून मिाठी र्ाषेिा 
जागणतक उच्च स्थान णमळवनू द्याव े र्ा उदे्दशाने महािाष्ट्र िाज्र् साणहत्र्-संस्कृणत मंडळाने बहुणवध 
वाङमर्ीन कार्यक्रम आखिा असून तो व्र्वस्स्थतपिे कार्यवाहीत आिण्र्ाकणिता णवश्वकोश सणमती, 
इणतहास सणमती, र्ाषातंि सणमती, मिाठी वाङमर्कोश सणमती, िणितकिा सणमती, प्रकाशन सणमती 
आदी सणमत्र्ा स्थापन केल्र्ा आहेत. 

 
२. िणितकिा सणमतीच्र्ा कार्यक्रमात मंडळाच्र्ा बहुणवध वाङमर्ीन कार्यक्रमास अणधक 

संस्कृणतप्रवि किण्र्ासाठी िणितकिाणवषर्क नाट्य, नृत्र्, वाद्य, णचत्र, मूती व गार्न र्ा णवषर्ाचें 
संशोधन, णवविि व इणतहास र्ाचंा अंतर्ाव आहे. र्ा कार्यक्रमात किा व किासबंद्ध णवषर्ावंि मूिर्तू 
संशोधन करून णिणहिेिे गं्रथ, संगीत व संगीतशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्र् व णशल्प इत्र्ादींविीि 
प्रमािर्तू जुन्र्ा गं्रथाचंी र्ाषातंिे, णवणवध किाचंा इणतहास, किाकािाचंी चणिते्र इत्र्ादी वाङमर्ाच्र्ा 
प्रकाशनाबिोबिच संस्कृत व मिाठीति अन्र् र्ाितीर् र्ाषातंीि तसेच पणिमी व अन्र् पिदेशी र्ाषातंीि 
िणितकिाणवषर्क अणर्जात वाङमर् मिाठीत र्ाषातंणित करून प्रकाणशत किण्र्ाचा कार्यक्रम अंतर्ूयत 
आहे. र्ा किाचंा वाङमर्ाच्र्ा िािे मिाठी वाचकासं संके्षपाने व णवस्तािाने पणिचर् करून देिे हा मंडळाचा 
महत्त्वाचा उदे्दश आहे. 

 
३. र्ा र्ोजनेखािी मंडळाने कै. के. नािार्ि काळे र्ानंी अनुवाणदत केिेिे स्ताणनस्िाव्स्कीचे 

‘अणर्नर् साधना’, श्री. श्री. ह. देशपाडें र्ानंी अनुवाणदत केिेिे कोपिेडचे ‘संगीत व कल्पकता’, डॉ. श्री. 
ना. िातंजनकि र्ानंी णिणहिेिे ‘पं. णवष्ट्ि ु नािार्ि र्ातखंडे’, प्रा. ि. पं. कंगिे अनुवाणदत ‘िस-र्ाव-
णवचाि’ व ‘दशरूपकणवधान’ (र्ित नाट्यशास्त्र िसणसद्धान्तणवषर्क अध्र्ार् ६ व ७ आणि 
नाट्यशास्त्रणवषर्क अध्र्ार् १८ व १९ ची र्ाषातंिे), श्री. श्री. ह. देशपाडें अनुवाणदत महािाष्ट्राचे 
संगीतातीि कार्य’, श्री. बा. गं. आचिेकि णिणखत ‘र्ाितीर् संगीत व संगीतशास्त्र’, डॉ. ग. ह. तािळेकि 
अनुवाणदत शाङयगदेवाचे ‘संगीत ित्नकाि’ व डॉ. श.ं अ. टेंकश ेणिणखत ‘िागवगीकिि’ ही पुस्तके प्रकाणशत 
केिी आहेत. र्ितमुनीचे ‘नाट्यशास्त्र’ (संगीतणवषर्क अध्र्ार् २८), नंणदकेश्विाचे ‘अणर्नर्दपयि’, 
र्ामहाचे ‘काव्र्ािंकाि’, आनंदवधयनाचे ‘ध्वन्र्ािोक’, दण्डीचे ‘काव्र्ादशय’, कवी हािाची ‘गाथासप्तशती’, 
कवी णबहािीची ‘सतसई’, जर्देव कवीचे ‘गीतगोणवन्दम्’, स्ताणनस्िाव्स्कीचे ‘Building a Character’, 
स्रणॅवन्स्कीचे ‘Poetics of Music’, र्ित के. अय्र्ि र्ाचें ‘Kathakali’, डॉ. बी. सी. देव र्ाचंा 
‘Encyclopedia of Indian Musical Instruments’ इत्र्ादी गं्रथाचंी र्ाषातंिे मंडळाच्र्ा वतीने क्रमाने 
प्रकाणशत व्हावर्ाची आहेत. र्ाणशवार्, श्री. पावयतीकुमाि संपाणदत ‘तंजाविची नृत्र्साधना’, डॉ, र्ा. कृ. 
आपटे संपाणदत ‘Maratha Wall Paintings’, डॉ. सौ. श्र्ामिा बनािसे णिणखत ‘सागंीणतक मानसशास्त्राची 
मुितत्त्व’े, डॉ. श्री. व्र्.ं गोखिे र्ाचें ‘हहदुस्थानी संगीतातीि िर् आणि ताि णवचाि’ इत्र्ादी गं्रथही 
िवकिच मंडळाच्र्ा वतीने प्रकाणशत होिाि आहेत. 
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४. मंडळाने स्वतः प्रकाणशत केिेल्र्ा व किावर्ाच्र्ा िणितकिाणवषर्क गं्रथाखेंिीज तज्ञ िेखक 
व किाकाि व किासंस्था र्ानंा किाणवषर्क संशोधनासाठी व प्रकाशनासाठी अनुदानेही मंडळाने णदिी 
आहेत. श्री. ह. णव. दात्रे् र्ाचें ‘गार्नी कळा’, श्री. णनणखि घोष र्ाचें ‘िागतािाची मूितत्त्व ेव अणर्नव 
स्वििेखन पद्धती’ (इंग्रजीत व मिाठीत), प्रा. अशोक दा. िानडे र्ाचें ‘संगीताचे सौंदर्यशास्त्र’, प.ं बाळकृष्ट्ि 
कणपिेश्विी र्ाचें ‘श्रृणतस्विदशयन’ व ‘स्विप्रकाश’, डॉ. ना. ग. जोशी र्ाचें ‘मिाठी छंदोिचनेचा णवकास’, 
श्री. बा. ि. देवधि र्ानंी णिणहिेिे ‘कै. णवष्ट्िु णदगंबि पिुस्कि र्ाचें चणित्र’ व ‘थोि संगीतकाि’ इत्र्ादी 
गं्रथाचं्र्ा प्रकाशनाकणिता मंडळाने सुर्ोग्र् अनुदाने णदिी आहेत. गाधंवय महाणवद्यािर्ाच्र्ा ‘संगीत 
किाणवहाि’ र्ा माणसकािाही गेिी अनेक वष ेमंडळाचे अनुदान णदिे जात आहे. 

 
५. संगीत णवषर्ातीि संशोधनाच्र्ा संदर्ात, रुपािेि महाणवद्यािर्, मंुबई, रे्थीि र्ौणतकी 

णवर्ागामध्रे् मंडळाच्र्ा अनुदानाने संगीत-ध्वणन णवज्ञानाचे मौणिक संशोधन झािे आहे. त्र्ामधून 
व्र्ावहाणिक उपर्ोगाच्र्ा उपर्ोगाच्र्ा दृष्टीने िक्षिीर् अशी माणहती व वाद्य णमळू न शकल्र्ामुळे ते कार्य 
आता स्थणगत केिे आहे. तानसेन म्रु्णझक ॲकॅडेमी, मंुबई, र्ा संस्थेिा स्वर्ंचणित ‘सूिमंडि’ तर्ाि 
किण्र्ासाठी मंडळाने अनुदान णदिे आहे. श्री. बा. दा. मोणहते, सागंिी, र्ानंा ४८ श्रुतींवि आधाििेल्र्ा 
सप्तकाची बाजाची पेटी तर्ाि किण्र्ासाठीही अनुदान णदिे आहे. डॉ. ह. णव. मोडक, वास्तव णवर्ाग, 
वाणडर्ा महाणवद्यािर्, पुिे, र्ानंा दणक्षि र्ाितातीि देवळातंीि स्तंर्ामंधून णनघिाऱ्र्ा संगीतसुिाचं्र्ा 
संशोधनाकणिताही अनुदान णदिे असून त्र्ाचंी ध्वनीमुणिते तर्ाि झािी आहेत. दण्डतािािणहत तंबोिा 
तर्ाि किण्र्ाचा प्रर्त्न कै. डॉ. श्री. ब. हनर्ोिकि, अमिावती, र्ानंी काही वष े केिा. त्र्ाकणिताही 
मंडळाने अनुदान णदिे आहे. एकंदिीत संशोधनाच्र्ा प्रर्त्नातूंन प्रार्ोणगक उपरु्क्ततेच्र्ा दृष्टीने िक्षिीर् 
र्श प्राप्त झािेिे नाही हे रे्थे नमूद केिे पाणहजे. पिंतु, संशोधनाचे प्रर्त्न सतत चाििे पाणहजेत म्हिून 
मंडळ सतत प्रर्त्नशीि आहे. जे. णग्रणफर्थ् र्ा इंस्ग्िश संशोधन किावते्त्र्ाने अहजठा रे्थीि णचत्राचंा संग्रह 
काही वषांपूवी प्रणसद्ध केिा. अहजठा रे्थीि णचत्रकिा ही र्ाितातीि प्राचीन णचत्रकिेचा एक वैर्वशािी 
र्ाग आहे. र्ा णचत्रसगं्रहाचे पुनमुयिि करून ते प्रकाणशत किण्र्ाची कार्यवाही मंडळातफे चािू आहे. 

 
६. कणवकुिगुरू काणिदास र्ाचा काि, जीवन व गं्रथ र्ाणंवषर्ी णववचेन गं्रथ पद्मर्षूि 

महामहोपाध्र्ार् डॉ. वासुदेव णवष्ट्िु णमिाशी १९३४ मध्रे् नागपूिच्र्ा ‘नवर्ाित’ गं्रथमािेत प्रणसद्ध केिा. 
सामान्र् वाचक आणि णविान अभ्र्ासक र्ानंी त्र्ाचे सािखेच सहषय स्वागत केिे. त्र्ानंति र्ा गं्रथाची 
१९५७ मध्रे् दुसिी आवृत्ती प्रकाणशत केिी. दुसऱ्र्ा आवृत्तीच्र्ा प्रती आता उपिब्ध नसल्र्ामुळे सदि 
पुस्तकाची णतसिी आवृत्ती प्रकाणशत कििे आवश्र्क झािे. डॉ. णमिाशी र्ाचं्र्ा गं्रथाचे हहदी, उणडर्ा व 
इंग्रजी अनुवादही प्रणसद्ध झािे असून ते णततकेच िोकणप्रर् झािे आहेत. इति र्ाितीर् र्ाषामंध्रे्ही त्र्ाचे 
अनुवाद होऊ िागिे आहेत. काणिदास र्ािताचा िाष्ट्रकवी आहे. त्र्ाचे सवयसमावशेक चणित्र नेहमी मिाठी 
वाचकासं उपिब्ध असिे आवश्र्क आहे. म्हिून साणहत्र्-संस्कृणत मंडळाने डॉ. णमिाशी र्ाचं्र्ा 
“काणिदास” र्ा गं्रथाची तृतीर्ावृत्ती मंडळाच्र्ा वतीने प्रकाणशत किण्र्ाचे ठिणविे. काणिदासाविीि 
अणिकडच्र्ा संशोधनाची र्ि र्ा तृतीर्ावृत्तीमध्रे् डॉ. णमिाशी र्ानंी घातिी आहे. र्ा गं्रथाच्र्ा प्रथमा व 
णितार्ावृत्तीप्रमािेच प्रस्तुत तृतीर्ावृत्तीचेही वाचकाकंडून सहषय स्वागत होईि अशी आशा आहे. 
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श्रावि शु. ५, शके. १८९७,  

नागपंचमी, िक्ष्मणशास्त्री जोशी 
११ ऑगस्ट १९७५, अध्यक्ष, 
सणचवािर्, मंुबई-३२. महाराष्र राज्य सावहत्य-संस्कृवि मंडळ. 
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प्रस्िाविा 
¤¤¤¤ 

प्रथमावृवत्त 
 

पाच- सहा वषांपूवी नागपूिच्र्ा ‘महािाष्ट्र’ वतयमानपत्रात मी काणिदासावि सहा िेख णिणहिे. ते 
वाचकानंा फाि आवडल्र्ामुळे माझ्र्ा काही सन्मान्र् णमत्रानंी काणिदासाचे चणित्र णिणहण्र्ाणवषर्ी मिा 
आग्रह केिा. पि इति व्र्वसार्ामुंळे हे काम मागे पडिे. पुढे माझे णमत्र प्रो. श्री. ना. बनहट्टी र्ानंी 
‘नवर्ाित गं्रथमािे’ ची कल्पना काढिी, त्र्ा वळेी त्र्ानंी माझ्र्ा नावावि काणिदास हा णवषर् घातिा. 
तथाणप, माझ्र्ा संमतीणशवार् तो त्र्ानंी जाहीिही केिा नसता, ति आज हे पुस्तक प्रकाणशत होण्र्ाचा र्ोग 
आिा असता, असे मिा वाटत नाही. तेव्हा र्ा बऱ्र्ावाईट पुस्तकाचे बिेचसे श्रेर् अथवा जबाबदािी प्रो. 
बनहट्टी र्ाचंी आहे. 

 
कै. णवष्ट्िुशास्त्री णचपळूिकि र्ाचंा काणिदासाविीि मार्ममक णनबधं प्रणसद्ध झाल्र्ास आज साठावंि 

वष े झािी. र्ा दीघय कािात रु्िोपीर् व इति हहदी र्ाषातंल्र्ाप्रमािे मिाठीतही बिेच काणिदासणवषर्क 
संशोधन झािे आहे. तथाणप, काणिदासणवषर्क णवणवध प्रश्नाचंा सवय बाजंूनी णवचाि करून णिणहिेल्र्ा 
गं्रथाची केवळ मिाठीतच नव्हे, ति माझ्र्ा माणहतीप्रमािे इंस्ग्िश र्ाषेतही, उिीव आहे. मिाठीतीि ही 
उिीव शक्र् तो र्रून काढावी, र्ा हेतूने हा प्रर्त्न केिा आहे. 

 
काणिदासणवषर्क वादग्रस्त प्रश्नाचंा ऊहापोह अनेक णविानानंी केिा आहे. तथाणप, त्र्ापंैकी 

बहुतेक प्रश्न अद्याणप अणनिीत आहेत. म्हिून प्रस्तुत पुस्तकात र्ा प्रश्नाणंवषर्ी केवळ स्वतःचे मत न देता, 
आजपरं्त प्रणसद्ध झािेल्र्ा प्रमुख मताचंाही उपन्र्ास व पिीक्षि केिे आहे. त्र्ामुळे वाचकासं आपिे मत 
बनणवण्र्ास मदत होईि, असे वाटते. संस्कृतज्ञ वाचकासं प्रस्तुत पुस्तकातीि हा र्ाग मनोिंजक व 
महत्त्वाचा वाटेि, अशी आशा आहे. इति वाचकासंही तो सुिर्तेने ग्रहि किता र्ावा म्हिून र्ा 
पुस्तकातीि काणिदासकािीन पणिस्स्थणत, त्र्ाची काव्रे् व नाटके र्ाणंवषर्ीची प्रकििे सणवस्ति णिणहिी 
आहेत. ती प्रथम वाचिी असता इति र्ाग समजण्र्ास अडचि पडिाि नाही, असे वाटते. प्रस्तुत 
पुस्तकात उद्धृत केिेल्र्ा संस्कृत श्लोकाचें बहुतेक णठकािी मिाठी र्ाषातंि णदिे आहे. प्रत्रे्क णठकािी 
तसे कििे णवस्तािर्र्ास्तव शक्र् नव्हते. तथाणप, अशा णठकािीही त्र्ाचंा सािाशं हकवा मणथताथय णदिा 
असल्र्ामुळे संस्कृतानणर्ज्ञ वाचकासंही एकंदि णववचेन समजण्र्ास अडचि पडिाि नाही, अशी आशा 
आहे. 

 
प्रस्तुत पुस्तकात मिा उपिब्ध असिेल्र्ा सवय काणिदासणवषर्क गं्रथाचंा व िेखाचंा मी उपर्ोग 

केिा आहे व बहुतेक णठकािी पूवयगामी संशोधकाचं्र्ा ऋिाचा णनदेश केिा आहे. णजज्ञासु वाचकासं 
पिीक्षिाची सत्र्ासत्र्ता स्वतः पडताळून पाहता र्ावी म्हिून बहुतेक महत्त्वाच्र्ा णठकािी संदर्य णदिे 
आहेत. र्ा पुस्तकात इति संशोधकाचं्र्ा मताचंा केवळ अनुवाद नसून बहुश्रुत वाचकासं त्र्ातीि प्रत्रे्क 
प्रकििात नवीन संशोधन, माणहती व णवचाि आढळतीि, असा मिा र्िवसा आहे. शवेटी, ज्र्ा थोि 
कवीच्र्ा िम्र् गं्रथानंी णवद्यार्मथदशपेासून माझ्र्ा मनावि मोणहनी घातिी, त्र्ाच्र्ा चणित्राचे व गं्रथाचें मिा 
पटिे ते सत्र् स्वरूप मिाठी वाचकापंुढे माडूंन मिा आज अंशतः त्र्ाचा उतिाई होता रे्त आहे, र्ाबद्दि 
अत्र्ानंद होत आहे. 
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हे पुस्तक णिणहताना ज्र्ाचं्र्ा गं्रथाचंा व िेखाचंा मी उपर्ोग केिा आहे, त्र्ा सवांचा मी अत्र्ंत 
आर्ािी आहे. र्ा णठकािी श्री. के. ि. ओगिे र्ाचं्र्ा काणिदासणवषर्क मार्ममक िेखाचंा प्रामुख्र्ाने उल्लेख 
केिा पाणहजे. आठव्र्ा प्रकििातीि िाजकािि व णशक्षि र्ा णवषर्ावंिच्र्ा काणिदासीर् णवचािाचें णववचेन 
कितानंा मिा त्र्ाचं्र्ा िेखाचंी मदत झािी आहे. ‘नवर्ाितगं्रथमािे’ चे संपादक प्रो. श्री. ना. बनहट्टी र्ानंी 
पुस्तक छापिे जात असता अनेक उपरु्क्त सूचना केल्र्ा त्र्ाबद्दि त्र्ाचेंही आर्ाि मानतो. 
 

नागपूि: 
वा. वव. वमराशी 

१५ माचय १९३४. 
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वििायावृवत्त 
 

प्रस्तुत पुस्तक प्रणसद्ध झाल्र्ावि अनेकानंी त्र्ाच्र्ा पिीक्षिात प्रशसंोद्गाि काढिे. िौकिच 
त्र्ाच्र्ा प्रती दुर्ममळ झाल्र्ा. पुण्र्ाचे ‘व्हीनस प्रकाशन’ चे मािक श्री. स. कृ. पाध्रे् र्ाचं्र्ा साहाय्र्ाने आता 
त्र्ाच्र्ा णितीर्ावृत्तीचा र्ोग रे्त आहे, र्ाबद्दि त्र्ाचें मनःपूवयक आर्ाि मानतो.  
 

गेल्र्ा वीस वषांत काणिदासकािणवषर्क बिेचसे नवीन संशोधन झािे आहे. त्र्ाचा अन्तर्ाव व 
पिीक्षि प्रस्तुत आवृत्तीत केिे आहे. 
 
नागपूि: 

वा. वव. वमराशी 
३ जानेवािी १९५७. 

 
िृिीयावृवत्त 

 
प्रस्तुत गं्रथ हा माझा पणहिा संशोधनप्रबंध. त्र्ानंति गेल्र्ा चाळीस वषांत मी अनेक इंग्रजी व मिाठी 

संशोधन गं्रथ णिणहिे. काहींनी मिा मोठी कीर्मत णमळवनू णदिी. तथाणप, आजही मिा र्ा माझ्र्ा पणहल्र्ा 
गं्रथापत्र्ाबद्दि कौतुक वाटते. अनेक मिाठी वाचकासं मी ‘काणिदास’ गं्रथाचा िेखक म्हिूनच पणिणचत 
आहे.  

 
चाळीस वषांपूवी मी हा गं्रथ णिणहिा तेव्हा काणिदासणवषर्क अनेक प्रश्न वादग्रस्त होते. प्रस्तुत 

पुस्तकातीि णववचेनाने आणि नंतिच्र्ा माझ्र्ा संशोधनाने ते सुटण्र्ास मदत झािी असावी. आता सहसा 
कोिी काणिदास णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात होऊन गेिा असे प्रणतपाणदत नाही, हकवा मेघदूतातीि 
िामणगिीचे स्थान िामटेकहून अन्र्त्र मानीत नाही. र्ा व इति काही वाद्ग्रस्त प्रश्नाचंी सणवस्ति व सप्रमाि 
चचा प्रस्तुत गं्रथात केिी आहे. चाळीस वषांपूवी मी प्रणतपाणदिेल्र्ा मतासं आता णविन्मान्र्ता णमळािी 
आहे, र्ाचे मिा समाधान वाटते. 

 
गेिी काही वष े प्रस्तुत गं्रथ अत्र्ंत दुर्ममळ झाल्र्ामुळे महािाष्ट्र शासनाच्र्ा साणहत्र्-संस्कृणत 

मंडळाने त्र्ाची तृतीर् आवृणत्त काढण्र्ाचे ठिणविे, र्ाबद्दि मी त्र्ा मंडळाचे हार्मदक आर्ाि मानतो. 
मध्र्ंतिीच्र्ा काळातीि संशोधनाचा र्ात अन्तर्ाव करून ते अद्यर्ावत् केिे आहे. 

 
प्रस्तुत आवृत्तीतीि शुद्धिेखन मिाठी महामंडळाच्र्ा णनर्मासं अनुसरून आहे. फक्त तत्सम 

शब्दाचं्र्ा शवेटचे ऱ्हस्व स्वि दीघय केिे नाहीत. 
 

नागपूि:  

आषाढ शुक्ि एकादशी, वा. वव. वमराशी 
शकसंवत् १८९७,  

णदनाकं १९ जुिै १९७५.  
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का वि दा स 
¤¤¤¤ 

 
प्रकिि पणहिे 

 
कािविणणय 

 
ख्याति कामवप काविदासकृियो िीिा: शकारावििा । 

अवभिन्दकृि रामचवरि. 
 

आपिे संस्कृत वाङमर् अनेक णवषर्ातं अत्र्तं समृद्ध आहे. धमय, तत्त्वज्ञान, व्र्ाकििाणद शासे्त्र, 
काव्रे्, नाटके इत्र्ाणद णवणवध णवषर्ावंिचे शकेडो गं्रथ प्रकाणशत झािे आहेत व णकत्रे्क 
हस्तणिणखतावस्थेत प्रकाशनाची वाट पाहत आहेत. णशवार् अनेक काििानंी कािाच्र्ा उदिात जे गडप 
झािे, त्र्ाचंी ति गिनाच किता रे्िे शक्र् नाही. आज हजािो वष ेशकेडो गं्रथकािानंी आपिे बुणद्धवैर्व 
खचय करून र्ा गं्रथसंपत्तीत र्ि टाकिी आहे. पि अशा र्ा णवशाि गं्रथर्ाडंािात ऐणतहाणसक गं्रथाचंी मात्र 
अत्र्ंत उिीव आहे. नाही म्हिावर्ास कल्हिाची ‘िाजतिंणगिी’, बािाचे ‘हषयचणित्र’, िाजशखेिाची 
‘णवद्धशािर्णिका’, पद्मगुप्ताचे ‘नवसाहसाकंचणित’, णवल्हिाचे ‘णवक्रमाकंदेवचणित्र’ असे हाताच्र्ा बोटावंि 
मोजता रे्ण्र्ासािखे काही गं्रथ आहेत. र्ापंैकी बहुतेक गं्रथातं खऱ्र्ा ऐणतहाणसक कथानकािा असंर्ाव्र् व 
अद्र्तू गोष्टींची इतकी मुिड णदिेिी आढळते व कणवकल्पनेच्र्ा इतक्र्ा र्िाऱ्र्ा माििेल्र्ा णदसतात की, 
त्र्ातूंन ऐणतहाणसक र्ाग हुडकून काढिे कठीि होते. प्राचीन काळच्र्ा अशोक, णवक्रमाणदत्र्, समुिगुप्त, 
चंिगुप्त, र्ोज इत्र्ाणद चक्रवती नृपतींच्र्ा कुिाणंवषर्ी, त्र्ाचं्र्ा कािकीदीतीि प्रमुख गोष्टींणवषर्ी, त्र्ाचं्र्ा 
स्वर्ावाणवषर्ी जि आपिे इतके अज्ञान ति त्र्ाचं्र्ा आश्रर्ाने िाहिाऱ्र्ा गं्रथकािाणंवषर्ी बोिावर्ासच 
नको. आता र्वर्णूत, बाि, िाजशखेि, णबल्हि असे काही संस्कृत गं्रथकाि आहेत की, ज्र्ानंी आपल्र्ा 
गं्रथातं स्वतःचे कुि, णवित्ता, िाजाश्रर्, इत्र्ाणद गोष्टींणवषर्ी अल्पस्वल्प माणहती णदिी आहे. ती आधुणनक 
वाचकाचें समाधान किण्र्ापिुती नसिी तिी इति कवींच्र्ा मानाने बिीच आहे र्ात शकंा नाही. र्ा कवींनी 
अहंमन्र्तेचा दोष पत्करूनही जि ही माणहती गं्रथणनणवष्ट केिी नसती ति इति गं्रथकािापं्रमािे त्र्ाचं्र्ाही 
बाबतीत णविानातं त्र्ाचं्र्ा कािाणवषर्ी ििे माजून िाणहिी असती. कािि त्र्ाचं्र्ा समकािीनानंी त्र्ाचं्र्ा 
हर्ातीत हकवा णनधनानंति त्र्ाचंी णकतीही प्रशसंा केिी असिी तिी त्र्ापंैकी एकािाही त्र्ाचंी चणिते्र 
णिहून ठेवण्र्ाची बुणद्ध झािी नसती, र्ात संशर् नाही. 

 
खुद्द काणिदासाचीच गोष्ट घ्र्ाना. सवय प्राचीन व अवाचीन, एतेदे्दशीर् व पिदेशीर् णविानानंी त्र्ाची 

मुक्तकंठाने प्रशसंा करून संस्कृत कवींमध्रे् त्र्ािा अग्रपूजेचा मान णदिा आहे व तणिदशयक कववकुिगुरु ही 
पदवी अपयिकेिी आहे; इतकेच नव्हे ति अणखि जगाच्र्ा साणहत्र्सम्राटाचं्र्ा माणिकेत त्र्ाचे नाव गोविे 
आहे. अशा र्ा कणवश्रेष्ठाचे कुि, चणित्र, णवित्ता, स्वर्ाव इत्र्ाणदकाणंवषर्ी णवश्वसनीर् अशी णकतीशी 
माणहती आपिासं प्राचीन वाङमर्ात सापडेि? स्वतः अत्र्ंत णवनर्शीि असल्र्ाने त्र्ाने आपल्र्ा नाटकातं 
प्राचीन पद्धतीस अनुसरून स्वतःचा केवळ नामणनदेश केिा आहे व तोही आपल्र्ा काव्र्ातं गाळिा आहे. 
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त्र्ाची णनिपेक्षता इतकी की, ज्र्ा उदाि नृपतीचा त्र्ािा आश्रर् होता, त्र्ावि िव्र्ाच्र्ा िािचीने त्र्ाने 
केिेिी एकही प्रशस्स्त आढळत नाही, इतकेच नव्हे ति काही अप्रत्र्क्ष उल्लखे वगळल्र्ास आपल्र्ा 
गं्रथामंध्रे् स्वतःच्र्ाप्रमािे त्र्ाच्र्ाही नामाचा णनदेश त्र्ाने केिेिा नाही. महनीर् णवर्तूींची, जगजे्जत्र्ा 
सम्राटाचंी व श्रेष्ठ गं्रथकािाचंी चणिते्र णिणहण्र्ाची चाि आपिामंध्रे् नसल्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा काळानंति िौकिच 
त्र्ाच्र्ा चणित्राणवषर्ीची णवश्वसनीर् माणहती िुप्त झािी व णतची जागा र्ाकड दंतकथानंी बळकाणविी. अशा 
अनेक दंतकथा प्राचीन काळच्र्ा णविानातं प्रचणित होत्र्ा व त्र्ापंकैी काही बल्लािकवीच्र्ा ‘र्ोजप्रबधं’ र्ा 
इति दृष्टीने िमिीर् व िसाळ पि ऐणतहाणसकदृष्ट्ट्या गचाळ गं्रथात एकणत्रक केल्र्ा आहेत. हा गं्रथ इ. स. 
च्र्ा सोळाच्र्ा शतकात म्हिजे काणिदासानंति शकेडो वषांनी णिणहिा गेल्र्ामुळे त्र्ािा ऐणतहाणसक 
महत्त्व काडीचेही नाही. पिंपिागत प्राचीन ऐणतहाणसक गोष्टी र्ा गं्रथात कवीने गोळा केल्र्ा, असे मानाव ेति 
तेही संर्वनीर् णदसत नाही. कािि, र्ा गं्रथात काणिदासािा र्वर्णूत, र्ािणव, दण्डी, इत्र्ादी कवींचा 
समकािीन म्हिून वर्मििे आहे; पि र्ा गं्रथकािाचं्र्ा गं्रथातंीि व इति बिवत्ति प्रमािावंरून ते 
काणिदासानंति अनेक वषांनी णनिणनिाळ्र्ा काळी होऊन गेिे, असे णविानानंी णसद्ध केिे आहे. णशवार् र्ा 
सवांचा आश्रर्दाता म्हिून वर्मििेिा जो प्रणसद्ध धािानिेश र्ोज तो त्र्ा सवांनंति णकत्रे्क शतकानंी म्हिजे 
इ. स. च्र्ा अकिाव्र्ा शतकात होऊन गेिा, असे खुद्द त्र्ाच्र्ा ताम्रपटावंरून णसद्ध झािे आहे. तेव्हा 
र्ावरून काणिदासाणद कवींच्र्ा चणित्राकंणिता हा गं्रथ णकती णनरुपर्ोगी आहे हे णदसून रे्ईि. 

 
पिंपिागत णवश्वसनीर् माणहतीच्र्ा अर्ावी काणिदासाचे जन्मस्थान, काि व चणित्र र्ाणंवषर्ी 

अनेकानंी अनेकणवध तकय  केिे आहेत. र्ा सवांत त्र्ाच्र्ा कािाचा प्रश्न अत्र्ंत महत्त्वाचा व इति सवय 
प्रश्नाचं्र्ा णववचेनािा मूिर्तू असल्र्ाने त्र्ाचा र्ा प्रकििात णवचाि करू.  

 
काणिदासाच्र्ा कािाच्र्ा दोन स्पष्ट मर्ादा सवय णविानानंी मान्र् केल्र्ा आहेत. काणिदासाने 

आपल्र्ा ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकाचे संणवधानक शुगंवशंातीि िाजा अस्ग्नणमत्र र्ाच्र्ा चणित्रातून घेतिे 
आहे. हा अस्ग्नणमत्र मौर्य वशंाचा उच्छेद करून मगध साम्राज्र् बळकाविाऱ्र्ा सेनापणत पुष्ट्र्णमत्राचा मुिगा. 
र्ाचा काि इ. स. पूवी सुमािे १५० हा णविानानंी णनणित केिा आहे. तेव्हा इ. स. पूवी १५० च्र्ा पणिकडे 
काणिदासाचा काि नेता रे्त नाही. ही झािी त्र्ाच्र्ा कािाची पिीकडीि मर्ादा. र्ानंति काणिदासाचा 
स्पष्ट नावाने उल्लेख प्रथम उत्तिेतीि कनोजच्र्ा हषय (इ. स. ६०६-६४७) नामक सम्राटाचा आणश्रत जो 
प्रणसद्ध संस्कृत कणव बािर्ट्ट, त्र्ाच्र्ा ‘हषयचणिता’ च्र्ा प्रस्तावनेत व दणक्षिेतीि बादामी नामक 
पूवयचािुक्र्ाचं्र्ा िाजधानीपासून ईशान्रे्स १५ मिैाववि असिेल्र्ा ‘ऐहोळे’ (कानडी ‘अय्र्ावोळे’) र्ा गावी 
जुन्र्ा जैनमंणदिात एका णशिाखंडावि कोििेल्र्ा इ. स. ६३४ च्र्ा िणवकीर्मत र्ा जैन कवीच्र्ा प्रशस्तीत 
आढळतो. हे दोन्ही उल्लेख इ. स. च्र्ा सातव्र्ा शतकातीि आहेत. र्ाच्र्ा अिीकडे काणिदासाचा काि 
ओढता रे्त नाही. र्ा दोन मर्ादातं काणिदासाच्र्ा कािाणवषर्ी पुढीि मते प्रणतपाणदिेिी आढळतात : 
(१) इ. स. पूवी दुसिे शतक (डॉ. कुन्हन िाजा); (२) इ. स. पूवी पणहिे शतक (श्री. हचतामििाव वैद्य); 
(३) इ. स. चे णतसिे शतक (श्री. द. वें. केतकि); (४) इ. स. च्र्ा चौर्थर्ा शतकाचा उत्तिाधय (डॉ. सि 
िामकृष्ट्िपंत र्ाडंािकि आणदकरून बिेच हहदी व बहुतेक रु्िोपीर् णविान); (५) इ. स. चे पाचव ेशतक 
(प्रो. पाठक); (६) इ. स. चे सहाव ेशतक (प्रो. मकॅ्समुल्लि, म.म. हिप्रसाद शास्त्री). आता ही मते ज्र्ा 
प्रमािावंि अणधणष्ठत झािी आहेत, त्र्ाचंी सत्र्ासत्र्ता उपिब्ध असिेल्र्ा पुिाव्र्ाच्र्ा कसोटीवि घासून 
ठिव.ू 
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१. इसवी सिापूवी दुसरे शिक  
 ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकाच्र्ा र्ितवाक्र्ात –  

आशास्यमौविववगमप्रभृवि प्रजािा ं
संपत्स्यिे ि खिु गोप्तवर िाग्निवमते्र ।। 

 
असा शुगंवशंी अस्ग्नणमत्राचा उल्लेख आहे. सामान्र्तः र्ितवाक्र्ात शातंता, समृणद्ध व सौिाज्र् 

र्ाणंवषर्ी प्राथयना असते. क्वणचत् िाजाचा उल्लेख आढळतो व तो तत्कािीन िाजाचा णनदशयक समजिा 
जातो. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि र्ितवाक्र् र्ा दुसऱ्र्ा प्रकािचे आहे. त्र्ावरून काणिदास णिस्तपूवय 
दुसऱ्र्ा शतकात णवणदशसे िाज्र् कििाऱ्र्ा अस्ग्नणमत्राच्र्ा आश्रर्ास होता, असे अनुमान डॉ. कुन्हन िाजा 
र्ानंी केिे आहे. ‘मेघदूता’त काणिदासाने ‘तेषा ं णदक्ष प्रणथत-णवणदशािक्षिा ंिाजधानीम्’ (दशािय देशाची 
सवयत्र प्रणसद्ध असिेिी िाजधानी णवणदशा) असे णवणदशचेे वियन केिे आहे, ते शुगंकािीन णवणदशसेच िाग ू
पडते, र्ासािखी काही उपोब्दिक प्रमािेही त्र्ानंी णदिी आहेत.[I. H. Q., Vol. XVIII, pp. 128 f.] 

 
पि हे मत बिोबि आहे, असे वाटत नाही. ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ हे काणिदासाचे पणहिे नाटक. 

णनणितपिे काणिदासपूवयकािीन म्हिता रे्तीि अशी फािच थोडी नाटके सध्र्ा उपिब्ध आहेत व त्र्ातंीि 
बहुतेक त्रुणटत हकवा संणक्षप्त स्वरूपाची आहेत. त्र्ामुळे काणिदासकाळी र्ितवाक्र्ाची कोिती पद्धणत रूढ 
होती हे सागंता रे्त नाही. काणिदासाच्र्ा इति दोन नाटकाचंी र्ितवाक्रे् सामान्र् स्वरूपाची आहेत. तेव्हा 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकाच्र्ा र्ितवाक्र्ावरून काणिदास अस्ग्नणमत्राच्र्ा काळी होऊन गेिा, असे 
णनणित अनुमान काढता रे्त नाही. णशवार् काणिदास कोिा एका णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दिबािी होऊन गेिा, 
अशी फाि जुनी आख्र्ाणर्का आहे. पि अस्ग्नणमत्राने ही पदवी धािि केिी होती, असे मानण्र्ास 
र्स्त्कंणचतही आधाि नाही. णवणदशचेे महत्त्व गुप्तकािातही पूवीप्रमािेच अबाणधत होते, हे णवणदशचे्र्ा 
(णर्िशाच्र्ा) जवळीि उदर्णगणि (प्राचीन नीचरै्मगणि) रे्थीि गुप्तकािीन िेिी, णशल्पे व कोिीव िेख 
र्ावंरून स्पष्ट णदसते. तेव्हा ‘मेघदूता’तीि णवणदशचेे वियनही र्ा मतािा उपोब्दिक होत नाही.  

 
२. इसवी सिापूवी पवहिे शिक  
 

(१) काणिदास शककत्र्ा णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दिबािी िाजकणव म्हिून होता, अशी प्राचीन पंणडताचंी 
पिंपिागत समजूत आहे. काणिदासानेही आपल्र्ा ‘णवक्रमोवयशीर्’ र्ा नाटकाच्र्ा नावात व त्र्ाच 
नाटकातीि पात्राचं्र्ा संर्ाषिात दोन णठकािी [णदष्ट्ट्या महेन्िोपकािपर्ापे्तन णवक्रममणहम्ना वधयते र्वान् । णवक्रमोवयशीर्, अं. १. 

अनुत्सेकः खिु णवक्रमािङ्कािः । णवक्रमोवयशीर्, अं. १.] ‘णवक्रम’ र्ा शब्दाचा सहेतुक उपर्ोग केिेिा णदसतो. तेव्हा 
शके्सपीर्िने आपल्र्ा नाटकात इंग्िंडच्र्ा जेम्स िाजाचा जसा उल्लखे केिा आहे, तसाच काणिदासानेही 
आपल्र्ा आश्रर्दात्र्ाचा श्लेषिािा गर्मर्त उल्लेख केिा असावा, असे णदसते व त्र्ावरून तो एखाद्या 
णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दिबािी असावा, असे अनुमान होते. हा णवक्रमाणदत्र् सध्र्ा चािू असिेल्र्ा 
णवक्रमसंवताचा संस्थापक अशी प्रचणित समजूत आहे. हा णवक्रमसंवत् इ. स. पूवी ५७ व्र्ा वषी सूरू झािा. 
तेव्हा काणिदासही इ. स. पूवी पणहल्र्ा शतकात होऊन गेिा, असे प्राचीन पिंपिाणर्मानी मानतात. हेच मत 
श्री. हचतामििाव वैद्य, प्रो. ि. ना. आपटे, प्रो. शािदािंजन िार्, अिाहाबाद णवश्वणवद्यािर्ातीि संस्कृतचे 
प्रोफेसि चट्टोपाध्र्ार् र्ानंी णवणवध प्रमािे पुढे माडूंन स्स्थि किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे. त्र्ातंीि मुख्र् 
प्रमािाचंा पुढे थोडक्र्ात णवचाि करू. पि र्ा मतावि पणहिा मुख्र् आके्षप हा की, णिस्तपूवय पणहल्र्ा 
शतकात णवक्रमाणदत्र् नावाचा िाजा होऊन गेिा, र्ािा णनणित प्रमाि सापडत नाही. [र्ा प्रश्नाचे सणवस्ति 
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णववेचन डॉ. अ. स. अळतेकि र्ानंी Dr. S. K. Belvalkar Felicitation Volume, pp. 268 f. मध्रे् केिे आहे.] र्ा िाजाच्र्ा पूवीच्र्ा 
अशोकाणद र्ाितवषीर् िाजाचें कोिीव िेख सापडतात, पि र्ा णवक्रमाणदत्र्ाचा एकही िेख अद्याणप 
उजेडात आिा नाही. संस्कृत व प्राकृत वाङ्मर्ात णवक्रमाणदत्र्ाचे क्वणचत् उल्लेख आढळतात हे खिे. 
उदाहििाथय, हािाच्र्ा प्राकृत ‘सत्तसई’ मध्रे् णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दातृत्वाचा, ‘कथासणित्सागि’ व 
‘बृहत्कथामििी’ मध्रे् त्र्ाच्र्ा र्तूवतेािाणदकावंि णमळणविेल्र्ा णवजर्ाचा व जैनाचं्र्ा 
‘कािकाचार्यकथानका’ मध्रे् त्र्ाने केिेल्र्ा शकाचं्र्ा पिार्वाचा उल्लेख आहे. पि ‘सत्तसई’ मध्रे् वळेोवळेी 
अनेक फेिफाि किण्र्ात आिे, हे आता णसद्ध झािे आहे. तीतीि णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दातृत्वाचे वियन 
गुप्तनृपणत णितीर् चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र्ाणवषर्ी असाव,े हे आता दाखणवता रे्ते. बाकीचे गं्रथ णिस्तपूवय 
पणहल्र्ा शतकानंति णकत्रे्क शतकानंी झािेिे आहेत; त्र्ामुळे त्र्ातंीि वियनावि णकती णवश्वास ठेवावा हा 
प्रश्न आहे. दुसिे असे की, णविानानंी त्र्ा काळाच्र्ा इणतहासाची जी संगणत िाणविी आहे, तीत र्ा 
णवक्रमाणदत्र्ािा कोठेही णनणित स्थान िार्त नाही. णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात शकानंी हहदुस्थानावि 
स्वािी करून काठेवाड, माळवा, महािाष्ट्र, कोंकि इत्र्ाणद प्रातं आपल्र्ा अमिाखािी आििे होते, र्ात 
संशर् नाही; कािि त्र्ाचंा एक क्षत्रप नहपान व त्र्ाचा जावई ऋषर्दत्त (प्राकृत ‘उषवदात’) र्ाचें िेख 
नाणशक, कािे वगैिे णठकािी सापडिे आहेत, त्र्ातं त्र्ा प्रकािचे वियन आहे. पि र्ा नहपानाचा पिार्व 
करून ज्र्ाने शकासं र्ा प्रातंातून णपटाळून िाविे, त्र्ा गौतमीपुत्र सातकिीने णवक्रमाणदत्र् ही पदवी धािि 
केल्र्ाचे त्र्ाच्र्ा कोिीव िेखावंरून णदसत नाही. तसेच एखादा संवत् त्र्ाने स्वतःच्र्ा नावाने सुरू 
केल्र्ाचेही णदसत नाही. णशवार्, णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात होऊन गेिेल्र्ा एका णवक्रमाणदत्र्ाने हा संवत् 
चािू केिा असता ति त्र्ाच्र्ाशी त्र्ाचे नाव िवकिच संिग्न व्हावर्ास पाणहजे होते. पि वस्तुस्स्थती अशी 
आहे की, इ. स. च्र्ा १० व्र्ा शतकात ‘णवक्रमकाि’ र्ा सामाणसक शब्दाचा उपर्ोग ‘एक णवणशष्ट शक’ र्ा 
अथी प्रथमच केिेिा आढळतो व र्ा णठकािीही ‘णवक्रम’पदाने ‘णवक्रमाणदत्र्’ हा अथय णववणक्षत आहे कार्, 
र्ाबद्दि शकंा आहे. िाजपतुान्र्ातीि उदर्पूिजवळच्र्ा एकहिगजी गावातीि णवक्रम स.ं १०२८ च्र्ा 
कोिीव िेखात व णवक्रम स.ं १०५० मध्रे् णिणहिेल्र्ा अणमतगतीच्र्ा ‘सुर्ाणषतित्नसंदोहा’ंत प्रथम र्ा 
शकाच्र्ा नावातीि ‘णवक्रम’ हा शब्द ‘णवक्रमाणदत्र् नृप’ र्ा अथी णनःसंणदग्ध िीतीने र्ोणजिेिा आढळतो. 
प्रो. कीिहॉनय र्ाने र्ा शकाच्र्ा अनेक णमत्र्ाचें णनिीक्षि करून असे अनुमान काढिे आहे की, हा शक 
कोिी णवक्रमाणदत्र्ाने सुरू केिा नसून त्र्ाशी त्र्ाचे नाव हळूहळू संिग्न होत गेिेिे णदसते. र्ाचे कािि 
असे की, जसा शाणिवाहन शकाचा प्रथमपासून चैत्रात आिंर् होत असे, तसाच णवक्रमसंवताचा कार्मत्तकात 
म्हिजे शिदृतूत होत असे. र्ा ऋतूत िाजेिोक िढाईस जात म्हिून त्र्ा ऋतूिा ‘णवक्रमकाि’ असे 
हषयचणिताणद अनेक संस्कृत गं्रथातं म्हटिे आहे. शिद् ऋतूत आिंर् होिे हे णवक्रमसंवताचे वैणशष्ट्ट्य 
असल्र्ाने त्र्ािाही कणव ‘णवक्रमकाि’ म्हिू िागिे. पुढे र्ा सामाणसक शब्दाचा खिा अथय स्मििातून 
गेल्र्ावि िोक त्र्ाचा ‘णवक्रमाणदत्र्ाने चािू केिेिा काि हकवा शक’ र्ा अथी उपर्ोग करू िागिे व अशा 
िीतीने णवक्रमाणदत्र्ाचे नाव र्ा शकाशी हळूहळू संिग्न झािे. डॉ.िामकृष्ट्िपंत र्ाडंािकिाचं्र्ा मते हा शक 
माळव्र्ात पुष्ट्कळ वष ेचािू होता व त्र्ा प्रातंात (चौर्थर्ा शतकात) णितीर् चंिगुप्त र्ा णवख्र्ात, पिाक्रमी व 
दानशूि िाजाने णवक्रमाणदत्र् ही पदवी धािि करून िाज्र् केिे होते. पुढे णकत्रे्क शतकानंी र्ा शकाचा 
आिंर् कोिी कसा केिा र्ाचे िोकासं णवस्मिि पडल्र्ावि (चंिगुप्त)णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा नावाशी त्र्ाचा संबंध 
जोडण्र्ात आिा असावा. विीि दोन उपपत्तींपकैी कोितीही स्वीकाििी तिी णिस्ती शकाच्र्ा १० व्र्ा 
शतकापरं्त णवक्रमाणदत्र्ाने हा शक चािू केिा, ही समजूत प्रचणित नव्हती, हे स्पष्ट आहे. णशवार् र्ा 
शकाचे अगदी पणहिे म्हिजे संवत् २८४, २९५, ३३५, ४८०, ४९३, ५२४ व ५८९ चे कोिीव िेख प्रणसद्ध 
झािे आहेत, त्र्ातंीि काहींत त्र्ाचे नाव ‘कृत’ असे आिे आहे आणि इति िेखातं ‘मािवाना ंगिस्स्थत्र्ा’, 
‘श्रीमािवगिाम्नाते’, ‘मािवगिस्स्थणतवशात्’ असा एखादा शब्दसमुच्चर् र्ोजून र्ा शकाचा उल्लेख केिा 
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आहे. त्र्ावरून हा शक प्रथम मािवगिाने सुरू केिा असावा व त्र्ाचें आिंर्ीचे नाव ‘कृत’ असाव,े असे 
अनुमान होते. पाणिनीच्र्ा ‘अष्टाध्र्ार्ी’वरून (५.३.११४) प्राचीन काळी र्ा ‘मािव’ िोकाचंा 
आरु्धजीणवसंघ होता, म्हिजे पेशव्र्ाचं्र्ा वळेच्र्ा गािद्यापं्रमािे हे िोक वतेन घेऊन कोिाच्र्ाही बाजूने 
िढत असत, असे णदसते. अिेक्झाडंिास हे शूि िढवय्रे् पंजाबात आढळिे. पुढे पंजाब सोडून हे हळूहळू 
दणक्षिेकडे सिकिे व सध्र्ाच्र्ा माळवा प्रातंाच्र्ा उत्तिेस त्र्ानंी एक ‘गि’ म्हिजे प्रजासत्ताक िाज्र् 
स्थापिे व आपल्र्ा गिाच्र्ा नावाने नािी पाडिी. अशी शकेडो नािी िाजपतुान्र्ात नगि र्ा गावी 
सापडिेिी इणतहासज्ञासं माहीत आहेत. त्र्ापंैकी णकत्रे्कावंि ‘मािवाना ंजर्ः’ णकवा ‘मािवगिस्र् जर्ः’ 
असे शब्द आढळतात, त्र्ावरून त्र्ानंी तत्कािीन एखाद्या बिाढ्य शत्रूवि-कदाणचत् शकावंि-णवजर् 
णमळणविा असावा, असे बॅ. काशीप्रसाद जार्स्वाि र्ानंी अनुमान केिे आहे. आपल्र्ा गििाज्र्ाच्र्ा 
स्थापनेचे हकवा बिाढ्य शत्रूवि णमळणविेल्र्ा णवजर्ाचे स्मिि िाहाव े म्हिून त्र्ानंी हा शक चािू केिा, 
असे णदसते. पुढे ते माळव्र्ात रे्ऊन िाणहल्र्ावि तेथेही िोक त्र्ाचा उपर्ोग करू िागिे. तथाणप हा 
मूळचा मािवगिाचा शक ही जािीव होती तोपरं्त, म्हिजे इ. स. च्र्ा सहाव्र्ा शतकापरं्त, मािवाचें नाव 
त्र्ाशी संबद्ध झािेिे आढळते, र्ात आिर्य नाही. 

 
विीि णववचेनावरून णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात णवक्रमाणदत्र् नावाच्र्ा िाजाचे सध्र्ाचा 

णवक्रमसंवत् सुरू केिा, ही प्रचणित समजूत णनिाधाि आहे, हे वाचकाचं्र्ा ध्र्ानात रे्ईि. णिस्तपूवय 
पणहल्र्ा शतकातंीि णवक्रमाचे अस्स्तत्व र्ाप्रमािे संशणर्त ठिल्र्ावि काणिदास हाही त्र्ा काळी होऊन 
जािे संर्वनीर् नाही; कािि त्र्ाचा आश्रर्दाता कोिी णवक्रमाणदत्र् असावा हे त्र्ाच्र्ा गं्रथातंगयत 
उल्लेखावंरून णदसते, असे वि दाखणविे आहे. असो. आता र्ा मताच्र्ा णसद्धध्र्थय जी इति प्रमािे पुढे 
माडंिी जातात त्र्ापंकैी काही महत्त्वाच्र्ा प्रमािाचें पिीक्षि करू –  
  

(२) ‘िघुवशंा’च्र्ा सहाव्र्ा सगांत इंदुमतीस्वर्ंविाचे वियन किताना खािीि श्लोक आिे आहेत:- 
 

अथोरगाख्यस्य पुरस्य िाथं दौवावरकी देवसरूपमेत्य । 
इिश्चकोरावक्ष वविोकयेवि पूवािुवशष्ा ंविजगाद भोज्याम् ॥ ५९ ॥ 
पाण्डयोऽयमंसार्पपििम्बहारः क्िृप्ताङ्गरागो हवरचन्दिेि । 
आभावि बािािपरक्तसािुः सविर्णरोद्गार इवावद्रराजः ॥ ६० ॥ 

 
र्ात पाण्य िाजा उिगपुि रे्थे िाज्र् किीत होता, असे म्हटिे आहे.पुढे ६३ व्र्ा श्लोकात 

[ित्नानुणवद्धाियवमेखिार्ा णदशः सपत्नी र्व दीक्षिस्र्ाः ।] ‘र्ा पाण्य िाजाशी िग्न करून तू दणक्षि णदशचेी सवत हो’ 
असा सुनंदेने इंदुमतीस उपदेश केिा आहे. तसेच सगय ४, श्लोक ४९ मध्रे्ही ‘िघूने दणक्षिेत पाण्याचंा 
पिार्व केिा’ असे कवीने वर्मििे आहे. पुष्ट्कळदा अनवधानाने मोठेमोठे कवीसुद्धा ऐणतहाणसक 
कािणवपर्ासाचा (anachronism चा) दोष किीत असतात व नकळत स्वकािीन पणिस्स्थणत विीत 
असतात. काव्र्शास्त्रदृष्ट्ट्या हा दोष गििा असिा तिी त्र्ाबद्दि संशोधक प्राचीन संस्कृत कवींस 
धन्र्वादच देतात. कािि पुष्ट्कळ वळेा ंअशा स्थिी कवीच्र्ा कािणनियर्ाचे एखादे अचूक गमक सापडते. 
र्ा दृष्टीने विीि श्लोकाचंा णवचाि करून श्री. हचतामििाव वैद्यानंी काणिदास णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात 
होऊन गेिा, असे णसद्ध किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे. [Annals of the Bhandarkar Institute, Vol. II, p. 63.] तो असा 
– विीि श्लोकातं पाण्य िाजे दणक्षिेत बिाढ्य असून ‘उिगपुि’ रे्थे िाज्र् किीत होते असे वर्मििे आहे. 
हे अथातच णवदर्ातीि नागपूि असिे शक्र् नाही. कािि ते दणक्षिेत नाही हकवा त्र्ा प्रातंावि पाण्याचंा 
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कधी अंमि होता, असेही णदसत नाही. तेव्हा उिगपुि म्हिजे हल्लीचे ‘उिैर्ूि’ असाव.े प्राकृत व्र्ाकििाच्र्ा 
णनर्माप्रमािे ‘उिगपुि’ र्ातीिं ‘ग’ व ‘प’ र्ा व्र्ंजनाचंा िोप होऊन व मध्रे् एक ‘र्’ घुसून उिैर्ूि हे नाव 
णसद्ध होिे शक्र् आहे. णिस्तोत्ति पणहल्र्ा शतकात कणिकाि नामक प्रणसद्ध चोि नृपतीने पिार्व केल्र्ावि 
त्र्ानंी उिैर्ूि रे्थून काविेीपत्तनम् रे्थे आपिी िाजधानी नेिी. त्र्ापूवी उिैर्ूि हीच पाण्याचंी िाजधानी 
असावी. इ. स. च्र्ा णतसऱ्र्ा शतकात पायं िाजे पुनः प्रबळ झािे; पि त्र्ानंति त्र्ाचंी िाजधानी उिैर्ूि 
नसून मदुिा ही होती. विीि श्लोकातं काणिदासाने स्वकािीन पणिस्स्थणत वर्मििी आहे, असे मानिे ति 
त्र्ाचा काि णिस्तोत्ति पणहल्र्ा शतकातपूवी असिा पाणहजे. कािि त्र्ा शतकानंति उिैर्ूि ही केव्हाही 
पाण्य नृपतींची िाजधानी नव्हती.  

 
विीि प्रमाि पिीक्षिाच्र्ा कसोटीस उतित नाही. ‘उिगपुि’ पासून ‘उिैर्ूि’ हे नाव णसद्ध होिे 

अशक्र् नाही हे खिे. पि र्ात गोम ही की, उिैर्ूि ही कधीकाळी पाण्याचंी िाजधानी होती, र्ािा 
इणतहासाचा अगि दंतकथाचंाही पुिावा नाही. र्ाच्र्ा उिट, मदुिा हीच अगदी प्राचीन काळापासून 
पाण्याचंी िाजधानी होती, असे स्व्हन्सेंट स्स्मथ प्रर्णृत इणतहासकाि म्हितात. मदुिा र्ा गावाचे ताणमळ 
नाव ‘अळवार्’ आहे व त्र्ाचा अथय नाग असाच आहे. पि उिगपूि र्ाने मदुिा ही, कवीस णववणक्षत आहे असे 
मानिे ति हे प्रमाि ‘णिस्तपूवय पणहिे शतक’ र्ा पक्षाप्रमािे ‘णिस्तोत्ति चवथे हकवा पाचव े शतक’ र्ा 
पक्षािाही साधक होईि. कािि णिस्तोत्ति णतसऱ्र्ा शतकापासून सातव्र्ा शतकात पल्लवनृपणत हसहणवष्ट्ि ु
र्ाने पिार्व किीपरं्त पाण्यनृप दणक्षिेत प्रबि होते व त्र्ाचंी िाजधानी मदुिाच होती, हे प्रणसद्ध आहे. 
तेव्हा विीि प्रमाि णनमार्क होऊ शकत नाही. 

 
(३) ‘मािववकाग्निवमत्रा’ िीि अिावश्यक उल्लेख – कै. प्रो. णशविामपंत पिाजंपे र्ानंी 

‘मेघदूतावरून काणिदासाणवषर्ी’ (साणहत्र्संग्रह, र्ाग १, प.ृ ८८) र्ा आपल्र्ा सिस णनबधंात असे म्हटिे 
आहे की, “मािणवकास्ग्नणमत्र नाटकात इिावती व धाणििी दोन उपनाणर्का घाििे, धाणििीचा र्ाऊ 
वीिसेन हा जातीने कमी दजाचा होता, हे कथानकािा जरूि नसिेिे णवधान कििे, नाटकाच्र्ा पाचव्र्ा 
अंकात पुष्ट्र्णमत्राने आपल्र्ा पत्रात ‘णवगतिोषचेतसा’ म्हिजे ‘िाग टाकून रे्’ असे जे अस्ग्नणमत्रािा णिणहिे 
आहे त्र्ातीि िागाचे कािि न सागंिे, इत्र्ाणद अनावश्र्क गोष्टींवरून काणिदासािा शुगंकािीन 
बािीकसािीक गोष्टींची माणहती होती, म्हिून तो अस्ग्नणमत्राच्र्ा हकवा त्र्ाच्र्ा जवळच्र्ा काळात होऊन 
गेिा असावा.” अशाच तऱ्हेचे मत प्रो. चट्टोपाध्र्ार् र्ानंीही प्रकट केिे आहे व त्र्ावरून शुगंाचं्र्ा कथा 
िोकाचं्र्ा स्मििातून जाण्र्ापूवी म्हिजे अस्ग्नणमत्राच्र्ा काळापासून एका शतकाच्र्ा आत अथवा णिस्तपूवय 
५७ च्र्ा सुमािास काणिदास होऊन गेिा असावा, असे मानिे आहे. 

 
त्र्ाच उल्लखेावंरून णविान् संशोधक णनिणनिाळी अनुमाने कशी काढू शकतात, र्ाचे हे उत्तम 

उदाहिि आहे. कािि काणिदास हा गुप्तकािात (णिस्तोत्ति पाचव्र्ा शतकात) होऊन गेिा, असे 
मानिाऱ्र्ा डॉ. श्री. व्र्.ं केतकिानंी साडेपाचश े वषांनंति कवीिा अशा बािीक ऐणतहाणसक गोष्टींचे ज्ञान 
असिे शक्र् नाही, असे गृहीत धरून वि उल्लेणखिेिी पाते्र व प्रसंग र्ा नाटकात घािण्र्ात व अशी णवधाने 
किण्र्ात काणिदासाचा उदे्दश णनिाळाच होता, असे दाखणवण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे. त्र्ानंी केिेिी 
काििमीमासंा रे्िेप्रमािे:- “काणिदासाच्र्ा ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त तत्कािीन समाजावि टीका करून 
टाळ्र्ा णमळणवण्र्ाचा हेतु मुळीच िपत नाही. एखाद्या िािीिा दारू णपऊन हझगिेिी अशी िंगर्मूीवि 
आििे, िािीच्र्ा र्ावाचा अकिमासेपिा चव्हाट्यावि आििे इत्र्ाणद गोष्टी नाटकात आिण्र्ास कवीस 
बिेच धाणिष्ट्ट्य पाणहजे हे उघड आहे . . . . (म्हिून) कवीिा आपिे नाटक प्राचीन काि दाखणविािे आहे, 
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असे ढोंग कििे अत्र्तं उपरु्क्त होते. गावातल्र्ा िोकामंध्रे् िािीची चेष्टा चागंिी केिी म्हिून हशा 
णपकवावर्ास सापडतो व िािीची देखीि णतिा दारू णपण्र्ास ऐणतहाणसक आधाि आहे, अशी समजूत 
करून देऊन शाबासकी णमळणविे कवीस शक्र् होते.” 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ंतीि विीि गोष्टींवरून काढिेिी दोन्ही अनुमाने सरु्णक्तक र्ासत नाहीत. 

शुगंकािानंति ५००/५५० वषांनी झािेल्र्ा काणिदासास त्र्ा कािाणवषर्ी बािीकसािीक माणहती असिे 
शक्र् नाही, हे म्हििे आम्हासं पटत नाही. कािि त्र्ाच्र्ाहीनंति २००/२५० वषांनी होऊन गेिेल्र्ा 
वािाच्र्ा ‘हषयचणितात’ त्र्ा कािणवषर्ी जी माणहती णदसते, ती सध्र्ा उपिब्ध असिेल्र्ा कोित्र्ाही 
पुिािात णदसत नाही. उदाहििाथय, र्ा सवय पुिािातं सेनापणत पुष्ट्र्णमत्राने बृहिथ मौर्ांस ठाि मारून गादी 
बळकाविी असा उल्लेख आहे, पि त्र्ास केव्हा व कसे माििे र्ाणवषर्ी काहीच माणहती णमळत नाही. ती 
माणहती बािाने, हषय णदस्ग्वजर्ास णनघािा असता त्र्ास गजसैन्र्ाणधपणत स्कंदगुप्त र्ाने जो उपदेश केिा 
त्र्ात, पुढीिप्रमािे णदिी आहे – ‘सैन्र्ाची पाहिी किण्र्ाच्र्ा णमषाने मूखय बृहिथ िाजािा बोिावनू 
सेनापणत पुष्ट्र्णमत्राने त्र्ास ठाि माििे’. काणिदासानंति णकत्रे्क वषांनी होऊन गेिेल्र्ा णवशाखदत्तािा 
शुगंकािाच्र्ाहीपुवी दीडश े वष े झािेल्र्ा मगधातीि िाज्र्क्रातंीवि सणवस्ति ऐणतहाणसक उल्लखे घािून 
नाटक िचता रे्ते, ति त्र्ापेक्षा कमी कािाच्र्ा व्र्वधानानंति काणिदासास तिी तसे का किता रे्ऊ नरे्? 
सध्र्ाच्र्ापेक्षा जास्त ऐणतहाणसक साधने काणिदासकाळी अस्स्तत्वात असावीत, असे वाटते. प्राचीन काळी 
िाजाचं्र्ा वशंावळीचेच नव्हे ति त्र्ाचं्र्ा कािकीदीत होऊन गेिेल्र्ा महत्त्वाच्र्ा गोष्टींचे टाचंि करून 
ठेवण्र्ाचा प्रघात होता. अशा प्रकािचे कहिगदेशच्र्ा खािविे नावाच्र्ा िाजाच्र्ा कािकीदीचे सणवस्ति 
वियन हाथीगुम्फेमध्रे् खडकावि कोििेिे प्राचीन इणतहासाच्र्ा अभ्र्ासकासं माहीत आहे. अशा प्रकािचे 
शुगंिाजाच्र्ा कािकीदीचे वृत्तान्त काणिदासकािीही शुगं व गुप्त र्ा दोन्ही िाजाचंी िाजधानी झािेल्र्ा 
पाटणिपुत्र शहिी अस्स्तत्वात असिे व ते गुप्तकािीन काणिदासास उपिब्ध होिे असंर्वनीर् नाही. 

 
(४) अश्वघोषाच्या गं्रथािंीि साम्य – इ. स. १८९३ मध्रे् अश्वघोषाचे ‘बुद्धचणित’ व इ. स. १९१० 

मध्रे् त्र्ाच कवीचे ‘सौंदिनंद’ प्रणसद्ध झाल्र्ापासून णविानाचें िक्ष र्ा काव्र्ातं व काणिदासाच्र्ा गं्रथातं 
णदसिाऱ्र्ा साम्र्ाकडे वळिे व त्र्ाचं्र्ात दोन तट पडिे. प्रो. कोविेसािख्र्ा रु्िोपीर् व काही हहदी 
संशोधकानंी र्ा साम्र्ावरून काणिदासाने आपल्र्ा कल्पना अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ातूंन घेतल्र्ा, अथात् तो 
त्र्ानंति म्हिजे इ. स. च्र्ा पणहल्र्ा शतकानंति [अश्वघोष हा सुप्रणसद्ध कुशािवंशीर् सम्राट कणनष्ट्क र्ाचा समकािीन होता. 
पुष्ट्कळ हहदी व रु्िोपीर् णविानाचं्र्ा मते कणनष्ट्काने इ. स. ७८ मध्रे् सुरू होिािा सध्र्ाचा शाणिवाहन शक स्थापिा. र्ावरून अश्वघोषाचा काळ 

णिस्तोत्ति पणहिे शतक हा धििा आहे.] होऊन गेिा, असे मानिे; ति उिट प्रो. शािदािंजन िार्. प्रो. चट्टोपाध्र्ार् 
वगैिेनी अश्वघोषानेच काणिदासाच्र्ा कल्पना चोिल्र्ा, असे दाखवनू णिस्तपूवय पणहिे शतक हा 
काणिदासाचा काळ णनणित किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा. र्ा वादाचा णवचाि किण्र्ापूवी एक गोष्ट ध्र्ानात 
घेतिी पाणहजे. ती ही की, र्ापंकैी कोितेही मत णसद्ध झािे तिी त्र्ामुळे त्र्ापंकैी कोिाही कवीच्र्ा 
अणर्मान्र्ासं वाईट वाटण्र्ाचे कािि नाही. कािि िाजशखेिाने म्हटल्र्ाप्रमािे, ‘सवोऽणप पिेभ्र् एव 
व्रु्त्पद्यते,’ प्रत्रे्क गं्रथकाि पूवयजाचें र्ाडंवि घेऊन व्र्ापाि किीत असतो. तेव्हा णनर्मवकाि मनाने र्ा दोन 
कवींचे कािदृष्ट्ट्या पौवापर्य ठिणवण्र्ाकणिता र्ा साम्र्स्थिाचंा णवचाि किण्र्ात अडचि रे्ऊ नरे्. हे 
साम्र् दोन प्रकािचे आहे: प्रसंगसाम्र् व शब्दाथोणक्तसाम्र्. पैकी पणहल्र्ाचा णवचाि किता अशी काही 
साम्र्स्थळे अश्वघोषाचे ‘सौंदिनंद’ व काणिदासाचे ‘कुमािसंर्व’ र्ातं आढळतात. अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ात 
शाक्र्कुिोत्पि नंदाने बौद्धधमय कसा स्वीकाििा, र्ाची कथा आहे. बुद्धाने णवणवध प्रकािानंी संसाित्र्ाग 
किण्र्ाणवषर्ी नंदािा उपदेश केिा, तिी णर्क्ष ु होण्र्ास त्र्ाचे मन घेईना. पुढे फािच आग्रह झाल्र्ावि 
त्र्ाने मोठ्या नाखुषीने संमणत णदिी व आपिे मंुडन किणविे. ही बातमी सुंदिीिा कळताच णतिा अत्र्तं 
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दुःख झािे. णतच्र्ा शोकाचे वियन र्ा काव्र्ाच्र्ा सहाव्र्ा सगात आिे आहे. त्र्ातं व ‘कुमािसंर्वा’त 
शकंिाने मदनािा र्स्म केल्र्ावि ितीने केिेल्र्ा णविापाचे जे वियन आिे आहे, त्र्ात काही णठकािी बिेच  
साम्र् आढळते. तसेच त्र्ानंतिच्र्ा सगांत वर्मििेल्र्ा नंदणविापात व ‘िघुवशंा’तल्र्ा अजणविापात काही 
बाबतीत प्रसंगसाम्र् आहे. तथाणप त्र्ापंैकी एकावरून दुसिा प्रसंग सुचिा असिा पाणहजे, असे  
म्हिण्र्ाइतके ते णनिार्क नाही. अशाच तऱ्हेचे आिखीही काही समान प्रसंग र्ा दोन कवींच्र्ा काव्र्ात 
दाखणवता रे्तीि. ‘बुद्धचणिता’ंत (सगय ३) शीततूयत तरुि गौतम णपत्राजे्ञने णवहािाथय नगिाबाहेि जात असता 
त्र्ािा पाहण्र्ाकणिता पुिणस्त्रर्ाचंी झािेिी गदी व ‘कुमािसंर्वा’ंत (सगय ७) णववाहाकणिता शकंि 
णहमािर्ाच्र्ा ओषणधप्रस्थ नामक नगिात, व ‘िघुवशंा’ंत (सगय ७) इंदुमतीस्वर्ंविानंति अज कंुणडनपुिात 
प्रवशे किताना तदविोकनाथय नगिणस्त्रर्ाचंी उडािेिी धादंि र्ातंीि प्रसंगसाम्र्ाकडे संशोधकाचें िक्ष 
गेिे व त्र्ावरून दोन्ही पक्षानंी णर्िणर्ि अनुमाने काढिी आहेत. पि र्ाबाबतीतही, असिे प्रसंग नेहमी 
घडतात, त्र्ामुळे प्रणतर्ासंपि कवीचे त्र्ाकडे साहणजक िक्ष जािे शक्र् असते, असे म्हिता रे्ईि. इ. स. 
च्र्ा १० व्र्ा शतकात होऊन गेिेल्र्ा पद्मगुप्त कवीनेही आपल्र्ा ‘नवसाहसाकंचणित’ काव्र्ात र्ा तऱ्हेचाच 
प्रसंग वर्मििा आहे, त्र्ावरूनही ही गोष्ट स्पष्ट होईि. दुसिे असे की, र्ा दोन्ही कवींच्र्ा वियनात फािच 
थोडे कल्पनासाम्र् आहे. दोन्ही वियन काळजीपूवयक वाचून खािीि एका णठकािी मात्र आम्हासं हकणचत् 
कल्पनासाम्र् आढळिे –  

 
अश्वघोष – वािायिेभ्यस्िु ववविःसृिािी परस्परोपावसिकुण्डिावि । 

स्त्रीणा ंववरेजुमुणखपंकजावि सक्तावि हम्येग्ष्वव पंकजावि ॥ 
बुद्ध॰ ३, १९. 

 
काविदास – िासा ंमुखैरासवगन्धगभैर्व्याप्तान्िराः सान्द्रकुिूहिािाम् । 

वविोििेत्रभ्रमरैगणवाक्षाः सहस्त्रपत्राभरणा इवासन् ॥ 
कुमाि॰ ७, ६२; िघु॰ ७, ११. 

 
र्ा दोन वियनात णखडक्र्ातूंन पाहिाऱ्र्ा णस्त्रर्ाचं्र्ा मुखानंा कमिसमूहाची उपमा णदिी आहे. 

अश्वघोष ही उपमा देऊन थाबंिा आहे, ति काणिदासाच्र्ा पद्यातं त्र्ाच्र्ा नेहमीच्र्ा पद्धतीप्रमािे र्ा 
कल्पनेचा पूिय णवकास केिा आहे. र्ावरून अनुमानच काढावर्ाचे ति काणिदासाची कल्पना नंतिची 
असावी हेच म्हिता रे्ईि. 

 
आता शब्दाथयसाम्र्ाचा णवचाि करू. प्रो. चट्टोपाध्र्ार् र्ानंी ‘काणिदासाचा काि’ (The Date of 

Kālidāsa) र्ा आपल्र्ा णनबधंात काणिदास व अश्वघोष र्ाचं्र्ा काव्र्ातंीि शब्दाथयसाम्र् कसोशीने तपासिे 
असून त्र्ाची बिीच उदाहििे णदिी आहेत. पि त्र्ापंकैी चािपाचच णवशषे साम्र् दाखणवतात. काही ति 
अशी आहेत की, ती इतित्रही, उदाहििाथय ‘वाल्मीणकिामार्िा’तही आढळतात. तेव्हा त्र्ावरून कोितेही 
अनुमान काढिे र्ोग्र् होिाि नाही. उदाहििाथय, खािीि पद्यातंीि साम्र् पहा – 
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अश्वघोष – वािा ववुः स्पशणसुखा मिोज्ञा वदर्व्यावि वासासं्यवपाियन्ि: । 
सूयणः स एवाभ्यवधकं चकाशे जज्वाि सौम्यातचरिीवरिोऽग्निः ॥ 

बुद्ध॰ १, ४१. 
 

काविदास – वदशः प्रसेदुमणरुिो ववुः सुखाः प्रदर्पक्षणार्पचहणववरग्निराददे । 
बभूव सवं शुभशंवस ित्क्षणं भवो वह िोकाभ्युदयाय िादृशाम् ॥ 

िघु॰ ३, १४. 
 

र्ा दोन उताऱ्र्ातं बिेच कल्पनासाम्र् आहे, र्ात शकंा नाही. तथाणप अशी वियने किण्र्ाचा 
सवयसाधािि कणवसंप्रदार् असल्र्ाने र्ापंकैी एक वियन वाचल्र्ाणशवार् दुसिे सुचिेच नसते, असे म्हिता 
रे्त नाही. णशवार्, दोघाहंी कवींनी आपल्र्ा कल्पना ‘वाल्मीणकिामार्िा’तन घेतल्र्ा असिे शक्र् आहे. 
णवश्वाणमत्राबिोबि िामिक्ष्मि र्ज्ञिक्षिाथय अर्ोध्रे्तून णनघाल्र्ा वळेेचे वाल्मीकीने केिेिे वियन पहा –  
 

ििो वायुः सुखस्पशो िीरजस्को ववौ िदा । 
ववश्वावमत्रगिं रामं दृष््वा राजीविोचिम् ॥ 
पुष्पदृवष्मणहत्यासीदे्दवदंुदुवभविः स्विै: । 
शंखदंुदुवभविघोषः प्रयािे िु महात्मवि ॥ 

बािकाण्ड, २, ४-५. 
 

सिस्वतीच्र्ा साम्राज्र्ात णवणशष्ट कल्पनाचंा मक्ता कोिाही कवीिा णदिा नाही. म्हिून 
कल्पनासाम्र्ाबिोबिच उणक्तसाम्र् असेि तिच उसनवािीचा आिोप िाग ूपडेि. अशी फािच थोडी स्थळे 
र्ा दोन कवींच्र्ा काव्र्ातं दाखणवता रे्तात. त्र्ातंीि काहींचा णवचाि करू, 

 
१. अश्वघोष – िं गौरवं बुद्धगिं चकषण भायािुरागः पुिराचकषण । 

सोऽविश्चयान्नावप ययौ ि िस्थौ िरंस्िरङे्गग्ष्वव राजहंसः ॥ 
सौन्दि॰ ४, ४२. 

 
काविदास – िं वीक्ष्य वेपथुमिी सरसाङ्गयवष्. 

विके्षपणाय पदमुदृ्धिमुिहन्िी । 
मागाचिर्व्यविकराकुवििेव वसन्धुः 
शैिावधराजििया ि ययो व िस्थौ ॥ 

कुमाि॰ ५, ८५, 
 

२. अश्वघोष – आवदत्यपूवण ववपुिं कुिं िे िवं वयो दीप्तवमदं वपुश्च । 
कस्मावदयं िे मविरक्रमेण भैक्षाक एवावभरिा ि राज्ये ॥ 

बुद्ध॰ १०, ४. 
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काविदास – एकािपतं्र जगिः प्रभूत्व ंिव ंवयः कान्िवमदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेिोबणहु हािुवमच्छन् ववचारमूढः प्रविभावस मे त्वम् ॥ 

िघु॰ २, ४७. 
 

३. अश्वघोष – िंिावि सवणस्य यिः प्रसक्तान्यिाभिाभप्रभूिीवि िोके । 
अिोऽवप िैकान्िसुखोऽग्स्ि कवश्चिैकान्िदुःखः पुरुषः पृवथर्व्याम् ॥ 

बुद्ध॰ ११, ४३. 
 

काविदास – कस्यकैान्िं सुखमुपििं दुःखमेकान्ििो वा  
िीचैगणच्छत्युपवर च दशा चक्रिेवमक्रमेण ॥  

मेघदूत, ११४. 
  

र्ा उताऱ्र्ातंीि साम्र् आिर्यकािक आहे व त्र्ावरून एका कवीची काव्रे् दुसऱ्र्ाने वाचिी 
असावीत, असे णनःसंशर्पिे म्हिता रे्ईि. पि केवळ र्ा उताऱ्र्ावंरून कोिी कोिाची नक्कि केिी, हे 
सागंिे कठीि आहे. अश्वघोषापेक्षा काणिदासाच्र्ा विीि पद्यातं अणधक िाणित्र् आहे हे कोिीही कबूि 
किीि. पि अश्वघोष हा माहान् तत्त्वज्ञानी होता; सवयसाधािि जनाचें मन आकषयि किण्र्ाकणिता आपि 
ही काव्रे् णिहावर्ास घेतिी असे त्र्ाने स्वतःच म्हटिे आहे. त्र्ाची प्रणतर्ाही असामान्र् होती र्ात संशर् 
नाही. तथाणप काव्र्णनर्ममणत हा त्र्ाचा प्रधान उदे्दश नसल्र्ाने आपल्र्ा काव्र्ाचे संस्किि किण्र्ाकडे त्र्ाचे 
णततके िक्ष नव्हते. र्ाच्र्ा उिट काणिदासाचे. त्र्ामुळे “त्र्ाने अश्वघोषाच्र्ा कल्पना व काही प्रमािात 
शब्दर्ोजनाही उचिून त्र्ाचं्र्ावि जास्त संस्काि करून त्र्ा आपल्र्ा काव्र्ात र्ोणजिेल्र्ा णदसतात” असे 
काही म्हितीि; ति दुसिे “सवयच णठकािी काणिदासापेक्षा अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ात कृणत्रमता जास्त णदसते 
व संस्कृत काव्रे्णतहासात ‘णजतकी जास्त कृणत्रमता णततका कणव नंतिचा’ हा सामान्र् णनर्म असल्र्ाने 
अश्वघोष काणिदासानंतिचा”, असे प्रणतपाणदतीि. तेव्हा र्ा वादाचा णनियर् किण्र्ाकणिता दुसिे काही 
गमक पाणहिे पाणहजे. उदाहििाथय, एकाचे काही णवणशष्ट शब्दप्रर्ोग होते ते दुसऱ्र्ाने उचििे असे 
दाखणवता आिे ति र्ा बाबतीत णनियर् किण्र्ास मदत होईि. र्ा दृष्टीने र्ा कवीची काव्रे् वाचताना 
आम्हासं एक प्रमाि णदसिे, ते वाचकापंुढे माडंतो. 

 
अश्वघोषाची काव्रे् वाचताना त्र्ाने ‘प्रागेव’ र्ा शब्दिर्ाचा उपर्ोग संस्कृत ‘णकमुत’ र्ा अथी म्हिजे 

‘मग . . . णवषर्ी कार् णवचािाव!े’ असा अथय व्र्क्त किण्र्ास अनेकदा केिेिा आढळतो. उदाहििाथय, 
खािीि श्लोक पहा –  

 
एवमाद्या महात्मािो ववषयान् गर्पहिािवप । 
रविहैिोबुणभुवजरे प्रागेव गुणसंवहिान् ॥ 

बुद्ध॰ ४, ८१. 
 

नीणतशास्त्रज्ञ उदार्ी नामक गौतमाचा णमत्र त्र्ाचे णविक्त मन णवषर्ोपर्ोगाकडे वळणवण्र्ाकणिता 
प्राचीन कथातूंन अनेक उदाहििे देऊन म्हितो ‘अशा प्रकािे मोठमोठ्या िोकानंी र्ोगिािसेने हनद्य 
णवषर्ाचंाही उपर्ोग घेतिा आहे, मग चागंल्र्ा णवषर्ाणंवषर्ी ति बोिावर्ास नको.’ ‘प्रागेव’ र्ाचा र्ाअथी 
उपर्ोग संस्कृत बौद्ध वाङ्मर्ात इतित्रही [र्ाप्रमािेच बुद्ध॰ ४, १०; आरै्शूिकृत जातकमािा, प.ृ ५१ इत्र्ादी स्थळे 
पाहा.] अनेक णठकािी आढळतो; पि हहदु वाङ्मर्ात कोठेही आढळत नाही व म्हिून प्रो. आपट्याचं्र्ा 



 अनुक्रमणिका 

संस्कृत कोशात व इति अमिकोशाणद प्राचीन संस्कृत कोशातंही त्र्ाचा हा अथय णदिेिा नाही. पि 
आिर्ाची गोष्ट ही की, काणिदासाच्र्ा ‘ऋतुसंहाि’ र्ा काव्र्ात एका श्लोकात (६, २३) त्र्ाचा असा प्रर्ोग 
केिा आहे –  

 
कुन्दैः सववभ्रमवधूहवसिावदािै – 
रुद्योवििान्युपविावि मिोहरावण । 
वचत्त ंमुिेरवप हरग्न्ि विवृत्तरागं 
प्रागेव रागमवििावि मिावंस यिूाम् ॥ 

 
‘णविासी रु्वतींच्र्ा हास्र्ाप्रमािे शुभ्र अशी जी कुन्दपुष्ट्पे त्र्ानंी उज्ज्वि झािेिी उपवने मुनींचेही 

णविक्त णचत्त आकर्मषतात, मग अनुिागरु्क्त अशी तरुिाचंी मने ती आकर्मषतीि र्ात नवि कार्?’ 
 
र्ातंीि ‘प्रागेव’ र्ाचा हा प्रर्ोग संस्कृत टीकाकािासं इतका अपणिणचत आहे की, त्र्ापंकैी एकाने 

‘मुणनहचत्तापहिमात्प्रागेव’ असे त्र्ाचे व्र्ाख्र्ान केिे आहे. पि ते असाव े णततके समपयक नाही. र्ावरून 
काणिदासाने संस्कृत-बौद्ध गं्रथ, णवशषेतः आपल्र्ापूवीच्र्ा कवींची काव्रे् वाचिी होती हे णसद्ध होत नाही 
कार्? काणिदास णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात होऊन गेिा असे मानिे ति, त्र्ापूवी संस्कृत र्ाषेत बौद्ध 
वाङ्मर् होते असे मानाव ेिागेि. पि णिस्तोत्ति पणहल्र्ा शतकात महार्ान पंथाचा उत्कषय झाल्र्ाविच 
बौद्ध िोक संस्कृत र्ाषेत गं्रथिचना करू िागिे. तत्पूवी त्र्ाचें गं्रथ पाणि र्ाषेत होते, हे णविानासं माहीत 
आहे. तेव्हा काणिदासास अश्वघोषापूवी म्हिजे णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात घािता रे्त नाही. र्ाच्र्ा उिट 
तो गुप्तकािात हकवा तदनंति झािा असल्र्ास प्रथम प्रथम त्र्ाने आपल्र्ापूवीची बौद्ध कवींची काव्रे् 
वाचिी असतीि व त्र्ातंीि काही णवणशष्ट शब्दप्रर्ोग न कळत त्र्ाच्र्ा प्रथम प्रथमच्र्ा काव्र्ातं आिे 
असतीि. पुढे हे प्रर्ोग हहदु गं्रथातं रे्त नाहीत असें ध्र्ानात आल्र्ावि ते त्र्ाने टाळिे असतीि, असे 
अनुमान किता रे्ते. [‘िघुवंशा’त (१६, ६९) ‘प्रागेव’चा प्ररे्ग केिा आहे. पि तेथे त्र्ाचा अथय णनिाळा आहे. प्रागेव मुक्ता नर्नाणर्िामा 
प्राप्रे्न्िनीिं णकमुतोन्मर्खूम् । हा श्लोक पाहा.] 

 
(५) भीटा येथीि पदक – इ. स. १९०९-१० मध्रे् प्रर्ागाजवळ असिेल्र्ा र्ीटा र्ा गावी केिेल्र्ा 

उत्खननात एक मोठ्या आकािाचे र्ाजक्र्ा माती (terra-cotta) चे पदक सापडिे. त्र्ावि मध्र्र्ागी चाि 
घोयाचं्र्ा िथात दोन व्र्णक्त बसिेल्र्ा णदसतात. पुढे जित्कारूसािखा एक अस्स्थपंजि मात्र िाणहिेिा 
मनुष्ट्र्, मागच्र्ा बाजूस एक झोपडी व जवळच एका वृक्षाजवळ एक ििनाकृतीही णदसत आहे. खािच्र्ा 
बाजूस मत्स्र्कमिाणदकानंी रु्क्त असा तिाव व मध्र्र्ागी एक व्र्णक्त व त्र्ाच्र्ा बाजूस दोन हणििे व एक 
णपसािा उर्ारून नाचत असिेिा मोि ही दृग्गोचि [Cambridge History of India, Vol. I (Ancient india) मध्रे् णदिेिा र्ा 

पदकाचा फोटो पहा.] होतात. र्ावरून ह्या पदकात ‘शाकंुतिा’च्र्ा प्रथमाकंातीि दृश्र् दाखणविे आहे, असे प्रो. 
शािदािंजन िार् र्ानंी अनुमान केिे आहे. िथातीि दोन व्र्णक्त र्ा दुष्ट्र्न्त व त्र्ाचा सािथी, पुढीि 
जित्कारूसािखा मनुष्ट्र् म्हिजे कण्वाश्रमातीि तापसी, झाडाजवळची स्त्री म्हिजे शकंुतिा, असे त्र्ाचें 
म्हििे आहे. हे पदक शुगंकािातीि आहे, असे काही णविानाचें मत आहे. त्र्ावरून काणिदास णिस्ती 
शकापूवी होऊन गेिा, असे प्रो. िार् र्ाचें अनुमान आहे. [Ray : Kaliadasa’s Sakuntala (1920), Introduction, p.9.] 

 
र्ा अनुमानातही काही तर्थर् नाही. आधी हे पदक शुगंकािातीिच, असे णवधान किम्र्ास र्क्कम 

पुिावा नाही. दुसिी गोष्ट ही की, पदकाविीि दृश्र् ‘शाकंुतिा’ तीि आहे, असे मानण्र्ात काही अडचिी 
आहेत. िथाच्र्ा पुढे हणिि पळत आहे, असे दाखणविे नाही. पुढे जागा नव्हती म्हिून तो खािी दाखणविा 
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असे म्हिाव ेति तेथे एक नसून दोन हणिि णदसतात व तेथेही ते र्ीतीने पळत नसून णवहाि किीत आहेत, 
असे वाटते. कािि जवळच मोि आपिा पंखाकृणत णपसािा उर्ारून नाचताना णदसतो. र्ावरून तरुि 
गौतम िथात बसून णवहाि किण्र्ाकणिता जात असता त्र्ािा मागात एक वृद्ध मनुष्ट्र् रे्टतो व त्र्ावरून 
त्र्ािा वाधयक्र्ाची प्रथम कल्पना रे्ते, असे जे अनेक प्राचीन बौद्ध गं्रथातं वर्मििेिे आढळते, तेच रे्थे 
णशल्पकािाने दाखणविे असाव,े ही कल्पना जास्त सरु्णक्तक र्ासते. ‘बुद्धचणिता’तीि असे अनेक प्रसंग 
प्रस्तिाणदकावंि णचणत्रत किण्र्ाचा पूवी प्रघात होता, हे साचंी रे्थीि तोििावंरून णसद्ध झािे आहे. उिट   
‘शाकंुतिा’ णद नाटकातंीि दृश्रे् अशा प्रकािे पदकावंि उमटणवण्र्ाचा प्रघात नव्हता व त्र्ात काही हेतुणह 
णदसत नाही. [ k. Chattopadhyaya: The Date of Kālidāsa, pp. 157-8.] 

 
 (६) बूहत्कथेच्या संस्कृि रूपान्िरािंीि ववक्रमावदत्यववषयक उल्लेख – ‘कथासणित्सागिा’ च्र्ा 

शवेटच्र्ा िंबकात महेन्िपतु्र णवक्रमाणदत्र्ाची कथा णदिी आहे. तीत तो शकंिाचा माल्र्वान् नामक गि 
असून त्र्ाच्र्ा आजे्ञने म्िेच्छाचं्र्ा णवनाशाकणिता, बौद्ध धमाच्र्ा पाडावाकणिता व वैणदक धमाच्र्ा 
पुनरुज्जीवनाकणिता पृर्थवीवि अवतििा होता, असे म्हटिे आहे. ‘कथासणित्सागि’ ही ‘बृहत्कथे’ची संस्कृत  
आवृणत्त आहे. ‘बृहत्कथा’ पैशाची र्ाषेत णिस्तोत्ति पणहल्र्ा शतकात िचिी होती. तेव्हा हाच णवक्रमाणदत्र् 
संवताचा संस्थापक असिा पाणहजे. हा णवक्रमाणदत्र् माळव्र्ात उज्जणर्नी रे्थे िाज्र् किीत होता, म्हिून 
त्र्ाच्र्ा संवतािा ‘मािवसंवत्’ असे नाव पडिे. कोिीव िेखातं ‘मािवाना ं गिस्स्थत्र्ा’,  
‘मािवगिास्स्थणतवशात्’, ‘श्रीमािवगिाम्नाते’ असे शब्दप्रर्ोग र्ा संवताचा णनदेश किताना आढळतात. 
त्र्ातंीि ‘गि’ शब्दाचा अथय ‘गिना’ असा आहे. ‘गिस्तु गिनार्ा ंस्र्द्गिेश ेप्रमथे चरे्’ असे त्र्ा शब्दाचे 
अथय ‘मािवदेशामध्रे् प्रचणित असिेल्र्ा गिनेच्र्ा पद्धतीप्रमािे’ असा होतो. ‘गाथासप्तशती’त 
णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दातृत्वाणवषर्ी एक गाथा [सवंाहिसुहिसतोणसएि देन्तेि किे िक्खम् । चििेि णवक्कमाइत्तचणिअं अिुणसस्क्खअ ं
णतस्सा ॥ गाथा क्र. ४६४. र्ावाथय-एक स्त्री आपल्र्ा णप्रर्किास म्हिते “ तंू णतचे पार् चिुीत होतास, त्र्ा वेळी त्र्ा आनंदात तुझ्र्ा हातावि 
िाक्षािसाने काढिेल्र्ा आकृणत उमटणवण्र्ात णतच्र्ा पार्ाने णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा चििाचे अनुकिि केिे आहे; कािि णवक्रमाणदत्र् िाजा आपल्र्ा 
सेवकाचं्र्ा कामणगिीने सतुंष्ट होऊन त्र्ाचं्र्ा हातावि िक्ष (नािी) ठेवीत असतो.” [र्ात ‘िक्ख’पदावि श्लेष असल्र्ाने त्र्ाचे ‘िाक्षा’ व ‘िक्ष’ 

(नािी) असे दोन अथय होतात.] आिी आहे; हा गं्रथ हाि नामक िाजाने णिस्तोत्ति पणहल्र्ा शतकात िचिेिा 
आहे; तेव्हा हा णवक्रमाणदत्र् संवत्स्थापक णवक्रमाणदत्र्च असिा पाणहजे, असे अनुमान प्रा. कृ. मो. 
शेंबविेकि र्ानंी केिे आहे. [The Glamour about the Guptas, p. 25.] 

 
प्रा. शेंबविेकिाचंी प्रमािे अत्र्ंत णनबयि आहेत. ‘कथासणित्सागि’ हा इ. स. च्र्ा अकिाव्र्ा 

शतकात काश्मीिमध्रे् िचिेिा संस्कृत गं्रथ. त्र्ाचे मूळ पैशाची र्ाषेतीि गुिाढ्याची ‘बृहत्कथा’ ही होती. 
ती आसा उपिब्ध नाही. ‘कथासणित्सागिा’णशवार् णतची आिखी दोन रूपातंिे – ‘बृहत्कथामंजिी’ व  
‘बृहत्कथाश्लोकसंग्रह’ – णवद्यमान आहेत. र्ाणंशवार् गुिाढ्याची कथा ‘नेपािमाहात्म्र्ा’ंतही रे्ते. र्ा चाि 
गं्रथातंीि कथातं अनेक रे्द आहेत. मूळ ‘बृहत्कथे’त णवक्रमाणदत्र्ाची कथा होती, हकवा णतच्र्ा आणि णतच्र्ा 
संस्कृत रूपातंिाचं्र्ा मध्रे् जो हजाि वषांचा दीघय कािावणध िोटिा त्र्ामध्रे् ती कस्ल्पत कथा घुसडण्र्ात 
आिी, हे णनणित कििे जरूि आहे. कथेच्र्ा स्वरूपावरून अनुमान केिे ति ती ऐणतहाणसक असेि असे 
णदसत नाही. त्र्ा कथेतीि णवक्रमाणदत्र्ाने अपिान्त (कोकि) सणहत सवय दणक्षि देश, मध्र्देश, सौिाष्ट्र, 
वगं, अंग, काश्मीिाणद उत्तिेचे देश व अनेक िीप हजकिे होते, असे ‘कथासणित्सागिा’त वियन आहे. हे 
वियन णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकातीि कोिीव िेखाणद ऐणतहाणसक साधनावंरून जो र्ािताचा इणतहास आता 
ज्ञात झािा आहे, त्र्ाशी णवसंगत आहे. णशवार् र्ा कथेत कािणवपर्ास हा महान् दोष आहे. र्ा कथेतीि 
णवक्रमाणदत्र् णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकातीि मानल्र्ास त्र्ाची कथा णिस्तपूवय पाचव्र्ा शतकात होऊन 
गेिेल्र्ा निवाहनदत्तािा काश्र्प हकवा कण्वमुनीने एका अिण्र्ात साणंगतिी, असे जे ‘कथासणित्सागि’ 
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(१८, १, ३-८) व ‘बृहत्कथामििी’ (१०, १, २-१२) र्ा ‘बृहत्कथे’च्र्ा दोन्ही रूपातंिातं वर्मििे आहे, 
त्र्ाची संगणत कशी िावावर्ाची? निवाहनदत्त हा वत्सिाज उदर्नािा वासवदते्तच्र्ा पोटी झािेिा 
मुिगा. उदर्न हा गौतम बुद्धाचा समकािीन होता. तेव्हा तो णिस्तपूवय सहाव्र्ा शतकाच्र्ा अखेिीस व 
त्र्ाचा मुिगा निवाहनदत्त णिस्तपूवय पाचव्र्ा शतकाच्र्ा पूवाधात होऊन गेिा, र्ात संशर् नाही. तेव्हा 
निवाहनदत्तािा ज्र्ाची कथा साणंगतिी तो णवषमशीि णवक्रमाणदत्र् णवक्रमसंवताचा संस्थापक होऊच 
शकत नाही.  

 
सध्र्ाच्र्ा माळव्र्ािा णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात ‘मािव’ असे नाव नव्हते. णिस्तोत्ति चौर्थर्ा-

पाचव्र्ा शतकात मािवगिाची तेथे वस्ती झािी, तेव्हा ते नाव त्र्ािा णमळािे. तेव्हा मािव देशात हा संवत् 
स्थापिा म्हिून त्र्ािा ‘मािवसंवत्’ म्हि ू िागिे व मागे उल्लेणखिेल्र्ा शब्दप्रर्ोगाचा अथय ‘मािव 
देशातीि गिनेप्रमािे’ असा आहे. हे म्हििे िटके पडते. णशवार् र्ा मािवसवंताचे आिंर्ीचे िेख 
माळव्र्ात सापडिे नसून िाजस्थानमध्रे् पूवीच्र्ा उदेपूि, कोटा, जर्पूि आणि र्ितपूि संस्थानातं सापडिे 
आहेत. कोिीव िेखातंीि ‘श्रीमािवगिाम्नाते’ इत्र्ादी उल्लेखातं ‘गि’ र्ाचा अथय गिना कििे शक्र् नाही. 
नाही ति मािवगिाच्र्ा व र्ौधेर्गिाच्र्ा नाण्र्ावंिीि ‘मािवगिस्र् जर्ः’, ‘र्ौधेर्गिस्र् जर्ः’ र्ा 
िेखाचंा अथय ‘मािवाचं्र्ा आणि र्ौधेर्ाचं्र्ा गिनेचा जर्जर्काि’ असा होईि व तो हास्र्ास्पद ठिेि, हे 
उघड आहे.  

 
‘गाथासप्तशती’ सध्र्ा मूळ स्वरूपात िाणहिी नाही, हे तीत इ. स. च्र्ा चौर्थर्ा-पाचव्र्ा शतकातंीि 

वाकाटक नृपणत सवयसेन व प्रविसेन, व आठव्र्ा शतकातीि वाक्पणतिाज इत्र्ाणद कवींच्र्ा गाथा समाणवष्ट 
केल्र्ा आहेत, त्र्ावंरून णदसून रे्ईि. ‘सप्तशती’तीि काही गाथा हािाच्र्ाही पूवीच्र्ा असतीि ति काही 
हािानंति शकेडो वषांनी िचिेल्र्ा णदसतात. तेव्हा ‘सप्तशती’तीि गाथाचंा पुिावा इति गं्रथाचं्र्ा हकवा 
प्रसंगाचं्र्ा कािणनियर्ाथय ग्राह्य धिण्र्ापूवी त्र्ा गाथा णवणशष्ट कािात िचल्र्ा गेल्र्ा, हे ठिणविे जरूि आहे. 
पि तसे कििे सध्र्ा दूिापास्त असल्र्ाने अशा पुिाव्र्ावि णर्स्त न ठेविे बिे. णशवार् ‘गाथासप्तशती’तीि 
णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा दातृत्वाचे वियन गुप्त नृपणत णितीर् चिंगुप्त-णवक्रमाणदत्र्ािा िाग ू पडते. त्र्ाने केवळ 
िक्षावणधच नव्हे ति कोट्यावणध नािी दान णदल्र्ाच्र्ा कथा िोकात प्रचणित होत्र्ा, हे िाष्ट्रकूट नृपणत 
प्रथम अमोघवषय र्ाच्र्ा संजान रे्थे सापडिेल्र्ा ताम्रपटातीि खािीि उल्लखेावरून णदसून रे्ईि –  

 
िकं्ष कोवटमिेखयग्त्कि किौ दािा स गुप्तान्वयः [अथय:- तो कणिरु्गातीि गुप्तवशंी दाता (णितीर् 

चंिगुप्त) िाख, कोटी अशी नािी दान णदल्र्ाबद्दि (आपल्र्ा कोषाध्र्क्षािा) णिहावर्ास िावीत असे.]  
 
तेव्हा ‘गाथासप्तशती’तीि प्रस्तुत गाथेवरूनही णवक्रमाणदत्र् नृपणत णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात 

होऊन गेिा, हे णसद्ध होत नाही. [र्ाची सणवस्ति चचा आमच्र्ा ‘गाथासप्तशतीचा काि’ र्ा िेखात केिी आहे. ‘सशंोधनमुक्ताविी’, 
सि पणहिा, पृ. १०४-१२३ पाहा.] 

 
काणिदास णिस्तपूवय पणहल्र्ा शतकात होऊन गेिा, हे मत अनेक र्ाितीर् णविानानंी प्रणतपाणदिे 

आहे, व त्र्ािा दंतकथाचंा आधाि असल्र्ावरून सवयसाधािि वाचकाचंा तेच सत्र् मानण्र्ाकडे स्वार्ाणवक 
कि असतो; म्हिून र्ा मताचे इतके सणवस्ति पिीक्षि केिे. र्ा मताच्र्ा णसद्धध्र्थय काणिदासकािीन 
कार्दा, त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि अकृणत्रम िम्र्ता इत्र्ाणद प्रमािे काही संशोधकानंी पुढे माडंिी आहेत, पि ती 
सवांना पटण्र्ासािखी नाहीत. णवस्तािर्र्ास्तव र्ा पक्षाचे पिीक्षि रे्थेच संपवनू णतसऱ्र्ा मताकडे वळू. 
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३. विस्िोत्तर विसरे शिक  
 

णवजापूिचे ज्र्ोणतषशास्त्रज्ञ श्री. द. वें. केतकि र्ानंी ‘िघुवशंा’तीि खािीि ज्र्ोणतषणवषर्क 
उल्लेखावरून काणिदास इ. स. २८० च्र्ा सुमािास होऊन गेिा, असे प्रणतपाणदिे आहे. [D. V. Ketkar, “ Date 

of Kālidāsa”, A. B. O. R. I., Vol. XXXVI, pp. 150 f.] ‘िघुवशं’ १६-४३ र्ा श्लोकात ‘घमय आजगाम’ (उन्हाळा रे्ऊन 
ठेपिा) र्ा वियनात जानेवािी ते एणप्रि हे मणहने संपून मे मणहना आल्र्ाने दोन-तृतीर्ाशं र्ाग संपिेल्र्ा 
उदगर्नाचा णनदेश केल्र्ानंति त्र्ाने पुढीि श्लोकात दणक्षिार्नस्थि साणंगतिे आहे –  

 
अगस्त्यवचह्नादयिात्समीपं वदगुत्तरा भास्ववि संविवृत्त े। 
आिन्दशीिावमव बाष्पवृवष् वहमसु्त्रवि हैमविीं ससजण ॥ 

  
[सूर्य अगस्त्र्णचन्ह (म्हिजे दणक्षि) अर्नस्थानाजवळ (दणक्षि णदशकेडून) पित आिेिा पाहून 

उत्ति णदशा आनंणदत होऊन आपल्र्ा शीति अश्रूंप्रमािे णहमािर्ातीि णहमप्रवाह सोडती झािी.] 
 

दणक्षिार्न िागण्र्ाच्र्ा वळेी उन्हाळा अत्र्ंत कडक होऊन त्र्ार्ोगे णहमािर्ातीि बफय  णवतळते व 
त्र्ाचे प्रवाह वाहू िागतात, त्र्ानंा उत्ति णदशनेे आपिी सवत जी दणक्षि णदशा णतिा सोडून आपिाजवळ 
आिेल्र्ा आपल्र्ा सूर्यरूपी णप्रर्किािा पाहून गाळिेल्र्ा शीत आनंदाश्रूंची िम्र् उपमा र्ा श्लोकात णदिी 
आहे. र्ा वियनात दणक्षिार्नाचे स्थान अगस्त्र् तािा हे साणंगतिे आहे. अगस्त्र्ाचे अणश्वनीनक्षत्रािंर्ापासून 
अंश ९० आहेत, असा णनदेश ‘सूर्यणसद्धान्त’ व विाहणमणहिकृत ‘पञ्चणसद्धास्न्तका’ र्ातं आहे. विीि 
वियनावरून काणिदासकाळी कास्न्तवृत्तातीि अणश्वन्र्ािंर्ापासून ९० अंशावंि म्हिजे पुनवयसु नक्षत्रातीि 
पोिक्् र्ा ताऱ्र्ाजवळ दणक्षिार्न हकवा ककय टक सकं्रास्न्त होत असे, असे स्पष्ट णदसते. विाहणमणहिाच्र्ा 
 

 काळी (इ. स. ५२० र्ा वषी) दणक्षिार्न पुनवयसु नक्षत्राच्र्ा मध्र्ावि (म्हिजे ८६ अंश, ४० 
किावंि) होत असे. एक नक्षत्रात्मक (१३ अंश, २० किा) चिनािा ९६० वष े िागतात. म्हिून 
दणक्षिार्नस्थान ९० अंशावि असण्र्ाचा काि इ. स. २८० हे वषय असिे पाणहजे. तेव्हा काणिदास णतसऱ्र्ा 
शतकाच्र्ा उत्तिाधात होऊन गेिा असावा, असे श्री. केतकि र्ाचें अनुमान आहे.  

 
विीि अनुमानही काणिदासकािाचे णनिार्क मानता रे्त नाही. अगस्त्र् हा दणक्षिेत िाहिािंा 

मुणन. म्हिून काणिदासाने ‘िघुवशं’ ४, ४४ श्लोकामध्रे् दणक्षि णदशचेा ‘अगस्त्र्ाचणिता आशा’ असा उल्लखे 
केिा आहे. प्रस्तुत श्लोकातही ‘अगस्त्र्णचह्नात् अर्नात्’ र्ा शब्दानंी ‘दणक्षिार्न’ एवढाच अथय णववणक्षत 
असावा व तसा तो संस्कृत टीकाकािानंी णदिाही आहे. ‘अगस्त्र्ाच्र्ा अंशावंि (म्हिजे अणश्वन्र्ािंर्ापासून 
९० अंशावंि) झािेिे दणक्षिार्न’ इतका ताणंत्रक अथय काणिदासास णववणक्षत होता कार्, र्ाबद्दि शकंा 
वाटते. दुसिे असे की, काणिदासास सूक्ष्म िीतीने स्वकािीन दणक्षिार्नस्थान सागंावर्ाचे असते ति त्र्ाने 
अगस्त्र्ासािख्र्ा क्रास्न्तवृत्ताबाहेिच्र्ा ताऱ्र्ाचा णनदेश न किता त्र्ा वृत्तातीि पुनवयसु नक्षत्राचाच उल्लेख 
केिा असता. णशवार् अर्न-चिन सूक्ष्म गतीने होत असल्र्ामुळे शरं्ि-दीडश ेवषांत त्र्ात फािसा फिक 
होत नाही. त्र्ामुळे काटेकोिपिे पाहता इ. स. २८० मध्रे् असिेिी पणिस्स्थणत इ. स. ४०० च्र्ा सुमािास 
झािेल्र्ा काणिदासाने वियन केिी असिी ति त्र्ात आिर्य नाही. तेव्हा हे अनुमान काणिदास गुप्तकािात 
होऊन गेिा र्ा मतािा बाधक होिाि नाही. काणिदासािा ज्र्ोणतषाचे चागंिे ज्ञान होते, तिी तो कणव 
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होता, ज्र्ोणतषी नव्हता. तेव्हा त्र्ाच्र्ा गं्रथातं ज्र्ोणतषगं्रथातं आवश्र्क असिािा काटेकोिपिा अपेणक्षिे 
र्ोग्र् होिाि नाही. 

 
४. विस्िोत्तर पाचव ेशिक  
 

िघुवशंाच्र्ा चौर्थर्ा सगांत िघुच्र्ा णदस्ग्वजर्ाचे वियन किताना काणिदासाने खािीि श्लोक 
घातिे आहेत:- 

 
ििः प्रिस्थे कौबेरीं भास्वाविव रघुर्पदशम् । 
शरैरुसै्त्रवरवोदीच्यािुद्धवरष्यन् रसाविव ॥ 
वविीिाध्वश्रमास्िस्य वंकु्षिीरववचेष्िैः । 
दुधुवुवावजिः स्कंधाल्लनँिकंुकुमकेसरान् ॥ 
ित्र हूणावरोधािा ंभिृणषु र्व्यक्तववक्रमम् । 
कपोिपाटिादेवश बभूव रघुचेवष्िम् ॥  

िघुवशं, ४, ६६-६८. 
 

र्ा श्लोकातं िघूने उत्तिेत वकं्षु नदीच्र्ा तीिावि हूिाचंा पिार्व केिा, असे वियन आिे आहे. 
‘अमिकोशा’च्र्ा क्षीिस्वामी र्ा टीकाकािानेही केशिािा बाल्हीक का ंम्हितात र्ाचे स्पष्टीकिि किताना 
र्ा श्लोकाचंा उल्लखे केिा आहे, त्र्ावरून ही वकं्षु नदी बाल्हीक (पूवीचा बॅस्क्रर्ा हकवा सध्र्ाचा वल्ख) र्ा 
देशातून वाहिािी ऑक्सस नदीच होर्, हे स्पष्ट आहे. हूिानंी ऑक्सस नदीवि इ. स. ४५० च्र्ा सुमािास 
आपिे िाज्र् स्थापिे व पुढे िौकिच हहदुस्थानावि स्वािी केिी. ही स्वािी कुमािगुप्ताच्र्ा कािकीदीच्र्ा 
शवेटी झािी असावी. णतचा रु्विाज स्कंदगुप्ताने मोठ्या शौर्ाने प्रणतकाि केिा, असे इ. स. ४५५-४५६ च्र्ा 
काठेवाडातीि णगिनाि पवयताजवळच्र्ा णशिािेखावरून णसद्ध झािे आहे. ‘िघुवशंा’त हूि ऑक्सस नदीवि 
होते, असे काणिदासाने वर्मििे आहे. ही पणिस्स्थणत त्र्ाच्र्ा वळेची असावी व त्र्ावरून तो गं्रथ इ. स. ४५० 
(ऑक्सस नदीच्र्ा काठी हूििाज्र् स्थाणपत होण्र्ाचा काळ) व ४५५-४५६ (णगिनाि णशिािेखाचा काि) 
र्ाचं्र्ा दिम्र्ान णिणहिा असिा पाणहजे. म्हिून काणिदास पाचव्र्ा शतकाच्र्ा मध्र्ाच्र्ा सुमािास होऊन 
गेिा असावा, असे प्रो. पाठक र्ानंी प्रणतपाणदिे आहे. [K. B. Pathak: Meghaduta (1916), Introduction, p. X.]  

 
हे अनुमानही णनिार्क आहे असे वाटत नाही. इ. स. च्र्ा पाचव्र्ा शतकापरं्त हहदी िोकासं हूि 

िोकाचंी माणहती नव्हत, असे जे प्रो. पाठकानंी गृहीत धििे आहे, ते खिे नाही. पािश्र्ाचं्र्ा ‘अवसे्ता’ गं्रथात 
व आपल्र्ा ‘महार्ािता’ंतही हूिाचंा उल्लखे आहे. इ. स.च्र्ा णतसऱ्र्ा शतकात णिणहिेल्र्ा ‘िणितणवस्ति’ 
गं्रथात बुद्धाने आपल्र्ा बाळपिी णशकिेल्र्ा णिपींची नाव ेआिी आहेत त्र्ातं हूिणिपीचा अंतर्ाव केिेिा 
आहे. णिस्तपूवय १४० च्र्ा सुमािास हूिानंी ‘र्ूएची’ (ज्र्ानंा पुढे कुशाि ही संज्ञा प्राप्त झािी त्र्ा) िोकानंा 
ऑक्सस नदीच्र्ा दणक्षिेस णपटळून िाविे. तेव्हापासून ऑक्ससच्र्ा उत्तिेस त्र्ाचंा अंमि असावा हकवा 
णनदान विचेवि त्र्ा बाजूस त्र्ाचंी टोळधाड रे्त असावी. तेव्हा णिस्तोत्ति पाचव्र्ा शतकात त्र्ानंी ऑक्सस 
नदीच्र्ा काठी िाज्र् स्थापीपरं्त ते त्र्ा नदीच्र्ा उत्तिेस आहेत, हे काणिदासासािख्र्ा चौकस मािसास 
माहीत नसिे अशक्र् आहे. म्हिून त्र्ाचा काळ इ. स. च्र्ा पाचव्र्ा शतकाच्र्ा मध्र्ापरं्त ओढण्र्ाची 
जरूिी नाही. 
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५. विस्िोत्तर सहावे शिक  
 

इ. स. च्र्ा सहाव्र्ा शतकात हहदुस्थानात संस्कृत णवदे्यचे पुनरुज्जीवन झािे, त्र्ावळेी काणिदास 
झािा असावा, असे मत प्रो. मकॅ्समूििने प्रथम पुढे माडंिे. अनेक काििामुंळे त्र्ाचे हे मत आता कोिी 
मानीत नाही. पि अिीकडे काही णविानानंी दुसऱ्र्ा काही प्रमािावंरून ते मत णसद्ध किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा 
आहे. कै. महामहोपाध्र्ार् हिप्रसाद शास्त्री र्ानंी ‘णबहाि व ओणिसा िीसचय सोसार्टी जनयि’ च्र्ा प.ु १ व २ 
मध्रे्, व धािचे श्री. का. कृ. िेिे व श्री. णश. का. ओक र्ानंी ‘णवणवधज्ञानणवस्ताि’ प.ु ५३ मध्रे् र्ा मताच्र्ा 
णसद्धध्र्थय अनेक प्रमािे पुढे माडंिी आहेत. णवस्तािर्र्ास्तव त्र्ाचं्र्ा प्रत्रे्क प्रमािाचा रे्थे णवचाि कििे 
शक्र् नाही. तथाणप काही मुख्र् प्रमािे थोडक्र्ात पुढे माडूंन त्र्ाचें पिीक्षि करू:- 
 

(१) यशोधमणन्-ववक्रमावदत्य व मािृगुप्त-काविदास – प्रणसद्ध णचनी प्रवासी ह्यएूनत्सगं हा इ. स. 
६२९ ते ६४५ परं्त हहदुस्थानात प्रवास किीत होता. त्र्ाने माळव्र्ात (Molapo मध्रे्) शीिाणदत्र् र्ा 
नावाच्र्ा िाजाने सुमािे इ. स. ५३० ते ५८० परं्त पिस वषे िाज्र् केिे, असे म्हटिे आहे. कल्हिकृत 
‘िाजतिंणगिी’ वरून असे णदसते की, उजै्जनीच्र्ा णवक्रमाणदत्र्ाने काश्मीिच्र्ा हसहासनावि आपिा णविान् 
णमत्र व कणव मातृगुप्त र्ास बसणविे होते. णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा मृत्र्ूनंति मातृगुप्ताने गादी सोडिी व नंति 
िाज्र्ाचा खिा वािस प्रविसेन हा िाजा झािा. त्र्ाने स्थाणपिेिे प्रविपूि ह्यएूनत्संगाच्र्ा वियनावरून 
सहाव्र्ा शतकात वसिेिे णदसते. तेव्हा णवक्रमाणदत्र्ाचाही काळ सहाव ेशतक हाच धििा पाणहजे. र्ास्तव 
ह्यएूनत्संगाने र्मवििेिा माळव्र्ाचा िाजा शीिाणदत्र् व हा णवक्रमाणदत्र् हे एकच असावते. ‘िाजतिंणगिी’त 
र्ा णवक्रमाणदत्र्ाने शकाचंा उच्छेद केिा, असे म्हटिे आहे. र्ाच शतकात माळव्र्ात र्शोधमयदेव नावाचा 
एक प्रबळ िाजा होऊन गेिा. त्र्ाचे दोन कोिीव िेख [र्ापैकी एक इ. स. ५३२ चा आहे.] मंदसोि रे्थे सापडिे 
आहेत त्र्ावंरून त्र्ाने णमणहिकुि र्ा बिाढ्य हूि िाजाचा पिार्व केिा होता, आपिे साम्राज्र् गुप्त व हूि 
िाजाचं्र्ा साम्राज्र्ापेक्षाही जास्त णवस्तीिय केिे होते व ‘िाजाणधिाज’ ‘पिमेश्वि’ ही णबरुदे धािि केिी होती, 
असे समजते. र्शोधमयन् हाच ह्यएूनत्संगाचा शीिाणदत्र् व कल्हिाचा हषय-णवक्रमाणदत्र्. र्ाने पिाणजत 
केिेल्र्ा हूिानंाच कल्हिाने व अल्बेरुिीने शक म्हटिे असाव.े र्ा णवक्रमाणदत्र्ाने ज्र्ािा काश्मीिच्र्ा 
हसहासनावि बसणविे, तो मातृगुप्त हाच काणिदास असावा. मातृगुप्ताने काश्मीिच्र्ा िाज्र्ाचा त्र्ाग 
केल्र्ावि प्रविसेन गादीवि आिा. त्र्ाच्र्ा नावाने प्रणसद्ध असिेिे ‘सेतुबंध’ हे प्राकृत काव्र्ही 
णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा आजे्ञवरून काणिदासाने णिणहिे, अशी णविानातं आख्र्ाणर्का प्रचणित होती, असे त्र्ा 
काव्र्ाच्र्ा एका अकबिकािीन टीकाकािाच्र्ा उल्लेखावरून णदसते. त्र्ावरूनही णवक्रमाणदत्र्, प्रविसेन व 
काणिदास हे समकािीन होते, हेच णसद्ध होते.  

 
विीि प्रमािावि अनेक णठकािी आके्षप घेता रे्ईि. ह्यएूनत्संग ज्र्ािा ‘मोिापो’ (Molapo) 

म्हितो, तो प्रदेश कोिता, र्ाबद्दि णविानातं पुष्ट्कळ चचा झािी आहे. णतचा णवचाि करून स्व्हन्सेन्ट स्स्मथ 
[Early History of India (3rd. Ed.), p. 323.] र्ा प्रणसद्ध इणतहासिेखकाने ठिणविे आहे की, मही नदीचे खोिे, 
साबिमतीच्र्ा पूवेकडीि थोडा र्ाग व दणक्षि िाजपुतान्र्ाचा डोंगिाळ प्रदेश र्ा र्ागािाच ह्यएूनत्संग 
‘मोिापो’ म्हित असावा. त्र्ाची िाजधानी उजै्जनी नव्हती. कािि र्ाच णचनी प्रवाशाने पुढे उजै्जनीचे िाज्र् 
णनिाळे होते, असे वर्मििे आहे. ह्यएूनत्संगाने ज्र्ाची अत्र्ंत धार्ममक म्हिून स्तुणत केिी आहे, तो र्शोधमयन् 
नसून विर्ीचा पणहिा शीिाणदत्र् होर्, असे प्रो. णसल्व्हन िेव्ही र्ानंी दाखणविे आहे. ‘िाजतिंणगिी’ हा 
गं्रथ इ. स. च्र्ा बािाव्र्ा शतकात णिणहिेिा. तो त्र्ा काळच्र्ा इणतहासापुिता णवश्वसनीर् असिा तिी 
प्राचीन काळाणवषर्ी तसा नाही. उिट त्र्ात बऱ्र्ाच असरं्वनीर् व अणतशर्ोक्तीच्र्ा गोष्टी र्ििेल्र्ा आहेत, 
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हे णसद्ध झािे आहे. र्शोधमयन् हाच णवक्रमाणदत्र् असता ति त्र्ाने ‘िाजाणधिाज’ व ‘पिमेश्वि’ र्ा 
णबरुदापं्रमािे ‘णवक्रमाणदत्र्’ ही मानाहय पदवी आपल्र्ा िेखातं उल्लेणखिी असती.त्र्ािा ‘शकाणि’ ति मुळीच 
म्हिता रे्त नाही. कािि णिस्तोत्ति सहाव्र्ा शतकात शकाचें नाव कोठेच रे्त नाही. मातृगुप्त हाच 
काणिदास असता ति कल्हिाने त्र्ाच्र्ा वियनाथय जे दोनश ेश्लोक णिणहिे, त्र्ातं एकदा तिी तसा उल्लेख 
केिा असता. मातृगुप्ताने प्रविसेनाकणिता ‘सेतुबंध’ काव्र् णिणहिे असिे शक्र् नाही. कािि – (१) 
‘िाजतिंणगिी’त तसा उल्लखे नाही; (२) प्रविसेनाचे व णवक्रमाणदत्र्ाचे वैि होते, असे कल्हिाने वर्मििे 
आहे, तेव्हा प्रविसेनाकणिता णवक्रमाणदत्र्ाने काणिदासास ते काव्र् णिणहण्र्ास आज्ञा केिी असेि, असे 
वाटत नाही; (३) प्रविसोन िाज्र्ावि आल्र्ावि त्र्ाने आग्रह केिा तिी मातृगुप्त काणश्मिात िाणहिा नाही ; 
ति िागिीच काशीस जाऊन त्र्ाने संन्र्ास घेतिा (िाजतिणङगिी, ३ २९०-३२०), असे कल्हिाने वियिे 
आहे. र्ावरून विीि गोष्ट अशक्र् होर्, हे णदसून रे्ईि. 
 

२. वराहवमवहराच्या गं्रथािीि साम्य – विाहणमणहि सहाव्र्ा शतकात होऊन गेिा हे णनणित आहे. 
त्र्ाने दृक्प्रत्र्र्ानुरूप अर्नहबदू णनणित केिे व त्र्ाच्र्ा वळेेपासून वषाऋतूची प्रवृणत्त आषाढाच्र्ा आिंर्ी 
मानण्र्ात रे्ऊ िागिी. तत्पूवी श्राविात दणक्षिार्नाचा व म्हिून वषाऋतूचा आिंर् मानिा जात असे, 
असे त्र्ाच्र्ा गं्रथातीि णवधानावरून णदसते. काणिदासाने आपल्र्ा ‘मेघदूता’त ‘आषाढस्र् प्रथमणदवसे 
मेघमाणश्लष्टसानुम्’ इत्र्ाणद वियनात वषाऋतूचा आिंर् आपल्र्ा वळेी आषाढात होत होता, असे दाखणविे 
आहे. म्हिून तो विाहणमणहिाचा समकािीन हकवा नंतिचा असावा. इतित्रही अनेक णठकािी 
विाहणमणहिाच्र्ा गं्रथातूंन त्र्ाने ज्र्ोणतषणवषर्क कल्पना घेतिेल्र्ा णदसतात. र्ाकणिता खािीि उदाहििे 
पहा –  

 
(अ) वराहवमवहर – भूच्छाया ंस्वग्रहणे भास्करमकण ग्रहे प्रववशिीन्दुः। 

बृहत्संणहता-िाहुचाि. 
काविदास – छाया वह भूमेः शवशिो मित्व-े  

िारोवपिा शुवद्धमिः प्रजावभः ॥ 
 िघु॰ १४, ४०.  

 
र्ा दोन्ही णठकािी र्मूीच्र्ा छारे्मुळे चंिािा ग्रहि िागते, असे म्हटिे आहे. 

     
(आ) वराहवमवहर – सवििमये शवशवि रवेदोवधियो मूर्पछिास्िमो िैशम् । 

बृहत्संणहता-चिंचाि. 
 

काविदास – पुपोष वृतद्ध हवरदश्वदीवधिेरिुप्रवशेावदव बािचन्द्रमाः । 
िघु॰ ३, २२. 

 
र्ा दोन्ही स्थळी चंि सूर्ाच्र्ा णकििानंी प्रकाणशत होतो, ही कल्पना आिी आहे. तेव्हा विाहणमणहि 

व काणिदास हे दोघेही णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा नवित्नापंैकी होते, र्ा पिंपिागत गोष्टीत तर्थर् असाव.े 
 
विीि प्रमािणह णवशषे प्रबळ णदसत नाही. र्क्षाने आषाढाच्र्ा शुक्ि प्रणतपदेस मेघ पणहिा; पि 

त्र्ावळेी वषाकािाचा आिंर् झािा नव्हता. मेघदूताच्र्ा चौर्थर्ा श्लोकात ‘प्रत्र्ासिे नर्णस’ म्हिजे  
‘वषाऋतु जवळ आिा असता,’ असे म्हटिे आहे. त्र्ावरूनही आषाढ शुक्ि प्रणतपदेस पावसाळा सुरू 
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झािा नव्हता, हे स्पष्ट आहे. पुढे ‘शापान्तो मे र्जुगशर्नादुस्त्थते शाङ्गयपािौ मासानन्र्ान्गमर् चतुिो 
िोचने मीिणर्त्वा’ (माझा शाप र्गवान् णवष्ट्ि ु आपल्र्ा सपयशर्नावरून उठतीि तेव्हा कार्मतक शुक्ि 
एकादशीस संपिाि आहे. म्हिून तू चाि मणहने डोळे णमटून माझी वाट पाहत िाहा), असे र्क्ष आपल्र्ा 
पत्नीस सागंत आहे. तेव्हा र्क्षाने आषाढ शुक्ि प्रणतपदेस मेघ पाणहिा. तो आषाढ शुक्ि एकादशीस 
अिकेस पोचेि अशी त्र्ाची अपेक्षा होती, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा आषाढ शुक्ि एकादशी ते कार्मतक शुक्ि 
एकादशी हे चाि मणहने वषाऋतूचे काणिदासकाळी गििे जात, हे स्पष्ट आहे. अथात् काणिदास 
आषाढाच्र्ा आिंर्ी वषाऋतूची सुरुवात होते असे मानिाऱ्र्ा विाहणमणहिापेक्षा प्राचीन होता, हे णसद्ध होते. [ 

र्ा प्रश्नाची सणवस्ति चचा आमच्र्ा ‘सशंोधनमुक्तावणि: सि ६’ (पृ. ४१–५४) मध्रे् केिी आहे ती पहावी.]  आता वि जी 
ज्र्ोणतषणवषर्क कल्पनासाम्र्ाची स्थळे दाखणविी, त्र्ापकैी पणहल्र्ा णठकािी काणिदास  चंिग्रहिाणवषर्ी 
बोित नसून चंिावि णदसिाऱ्र्ा डागाचें कािि सागंत आहे, हे स्पष्ट आहे. दुसऱ्र्ा  णठकािची ‘चंि 
सूर्यणकििानंी प्रकाणशत होतो’ ही कल्पना फाि प्राचीन आहे. कािि णिस्तपूवय आठव्र्ा शतकातीि 
र्ास्काच्र्ा ‘णनरुक्ता’ंतही ती ‘अथाप्र्स्र्कैो िणश्मिन्िमस ंप्रणत दीप्र्ते तदेतेनोपेणक्षतव्र्म् । आणदत्र्तोऽस्र् 
दीणप्तर्यवणत।’ (अ. २, ६) र्ाप्रमािे णदिेिी आढळते. तेव्हा र्ा काििामुळे काणिदासास विाहणमणहिाचा 
समकािीन मानिे रु्क्त होिाि नाही. 

 
(३) वदङ्िागाचायांचा ‘मेघदूिा’िीि उल्लेख – काणिदासाने आपल्र्ा ‘मेघदूत’ काव्र्ात र्क्षािा 

अिकेचा मागय सागंताना –  
 

स्थािादस्मात्सरसविचुिादुत्पिोदङ्मुखः खं 
वदङिागािा ंपवथ पवरहरन् स्थूिहस्िाविेपान् ॥  

मेघदूत, १४. 
 
र्ा पद्याधात श्लेषाने स्वसमकािीन णनचिु व णदङ्नाग र्ा दोन णविानाचंा उल्लेख केिा आहे. असे 

दणक्षिावतय व मणल्लनाथ र्ा टीकाकािानंी म्हटिे आहे. ‘त्र्ापैकी िामणगिीच्र्ा जवळपास िाहिािा व 
काणिदासाचा सहाध्र्ार्ी णनचुिकणव हा काणिदासाच्र्ा काव्र्ावंिीि आके्षप दूि किीत असे, ति णदङ्नाग 
हा काणिदासाने आपल्र्ा कल्पना दुसऱ्र्ाच्र्ा गं्रथातूंन चोिल्र्ा, असे मोठ्या अणर्णनवशेाने हातवािे करून 
सागंत असे. तेव्हा त्र्ा आचार्ाच्र्ा स्थूिहस्तानंा दूि सारून, हे मेघा, तू उत्तिेकडीि आपिा मागय आक्रमि 
कि, असे काणिदास र्क्षमुखाने मेघास सागंत आहे.’ णदङ्नाग हा प्रणसद्ध बौद्ध तत्त्वज्ञ इ. स. ४८० परं्त 
हर्ात होता. र्ावरूनही काणिदास हा सहाव्र्ा शतकात होऊन गेिा, हे णसद्ध होते. र्ा प्रमािातही णवशषे 
‘िाम’ नाही. काणिदास आपिा काव्र्ातं क्वणचत् श्लेष र्ोजतो हे खिे. तथाणप, शक्र् तेथे श्लेषाचा उपर्ोग 
किण्र्ाची बाि, सुबंधु, श्रीहषय र्ाचं्र्ासािखी त्र्ािा सवर् नव्हती. तेव्हा तसेच काही णवशषे प्रमाि 
असल्र्ाणशवार् श्लेषमूिक वैर्णक्तक उल्लेख त्र्ाच्र्ा काव्र्ातं न पाहिेच बिे. दुसिे असे की, ‘णदङ्नागाना’ं 
ह्या पदाने कवीिा प्रणतस्पध्र्ाचा उल्लेख किावर्ाचा असता ति तो खणचत बहुवचनाचा उपर्ोग किता ना. 
णशवार् णदङ्नाग हा एक नैर्ाणर्क होता. काव्र्शास्त्राचा त्र्ाचा व्र्ासंग होता, असा कोठेही उल्लेख नाही. 
तेव्हा त्र्ाने काणिदासाचे दोष दाखणवण्र्ाची उठाठेव केिी असेिसे वाटत नाही. विीि पद्यात णनचिु व 
णदङ्नाग र्ा व्र्क्तींचा उल्लखे आहे असे मानिे तिी विीि काळ णसद्ध होत नाही. डॉ. कीथ, प्रो. मकॅ्डोनेि 
वगैिेंच्र्ा मते णदङ्नाग इ. स. ४०० च्र्ा सुमािास होऊन गेिा. त्र्ाचा गुरु वसुबंधु हा वामनाच्र्ा 
‘काव्र्ािंकािसूत्रवृत्ती’तीि एका उल्लेखावरून चंिगुप्तत्राचा सणचव होता, असे णदसते. पुष्ट्कळ णविानाचं्र्ा 
मते हा चंिगुप्त म्हिजे गुप्तकािसंस्थापक पणहिा चंिगुप्त (इ. स. ३१९-३३०) व त्र्ाचा पुत्र म्हिजे प्रणसद्ध 
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सम्राट् समुिगुप्त. तेव्हा वसुबंधु हा चौर्थर्ा शतकाच्र्ा मध्र्ाच्र्ा सुमािास व त्र्ाचा णशष्ट्र् णदङ्नाग त्र्ाच 
शतकाच्र्ा अंती होऊन गेिा असावा, हे उघड आहे.  

 
(४) ‘ज्योविर्पवदाभरणा’िीि उल्लेख. – ‘ज्र्ोणतर्मवदार्िि’ गं्रथाच्र्ा बाणवसाव्र्ा अध्र्ार्ात तो गं्रथ 

शकाणि णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा आश्रर्ास असिाऱ्र्ा काणिदासाने िचिा व तो कणव त्र्ाच्र्ा नवित्नापंैकी एक 
होता, असे म्हटिे आहे. [धन्वन्तणिक्षपिकामिहसहशङ्कुवेतािर्ट्टघटखपयिकाणिदासाः । 

 

 ख्र्ातो विाहणमणहिो नृपतेः सर्ार्ा ं ित्नाणन वै विरुणचनयव णवक्रमस्र् ॥ २२, १०.] गं्रथातीि काही ज्र्ोणतषणवषर्क 
उल्लेखावंरून हा गं्रथ तेिाव्र्ा शतकातीि, असे मानण्र्ात रे्ते; पि र्ा गं्रथकािाने विाहणमणहिाने णदिेिा 
कणिरु्गािंर् मानिा असल्र्ाने गं्रथाचा िचनाकाि इ. स. ५८० हा रे्तो. र्ा गं्रथात व काणिदासाच्र्ा 
काव्र्ातं अनेक णठकािी कल्पनासाम्र् आढळते. [ज्र्ोणत॰ ४, ८५ व कुमाि॰ १, ३ पाहा.] शवेटच्र्ा णवक्रमप्रशस्तीचा 
र्ाषा असावी णततकी जोिदाि नाही, हे खिे, पि र्ावि असे म्हिता रे्ईि की, महाकवींच्र्ा सवयच 
गं्रथातंीि र्ाषासौष्ठव सािखे असते, असे नाही. उदाहििाथय, र्ाषेच्र्ा पुिाव्र्ावरून ‘ऋतुसंहाि’ व 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ हे गं्रथ काणिदासाचे असाव ेहकवा नसाव,े र्ाबद्दि पुष्ट्कळ णदवस णविानासं संशर् होता. 
तेव्हा काणिदास इ.स.च्र्ा सहाव्र्ा शतकात र्शोधमयन् णवष्ट्िुवधयन र्ाच्र्ा दिबािी होऊन गेिा असावा.  

 
 विीि मतही सरु्णक्तक र्ासत नाही. ‘ज्र्ोणतर्मवदार्िि’ हा गं्रथ सहाव्र्ा शतकातीि, असे कबूि 

केिे तिी तो िघुवशंाणद उत्कृष्ट गं्रथ णिणहिाऱ्र्ा काणिदासाचा असिे शक्र् नाही. र्ा गं्रथातीि णनदेश (अ. 
२२, श्लो. २० पहा) खिा मानावर्ाचा, ति तो काणिदासाने ‘िघुवशंा’णद काव्र्ानंंति णिणहिा, असे मानिे 
पाणहजे. र्ावळेी काणिदास पणिितप्रज्ञ झािा होता. त्र्ाच्र्ा हातून र्ा गं्रथातल्र्ासािखी सदोष र्ाषा 
णिणहिी जािे शक्र् नाही. ‘ऋतुसंहाि’ व ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ र्ाचंा दाखिा रे्थे उपर्ोगी पडिाि नाही; 
कािि ते गं्रथ कवीने प्रथम णिणहिे, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा त्र्ातं कवीची र्ाषाशिैी णततकी मधुि व णनदोष 
णदसत नसल्र्ास नवि नाही. तेव्हा काणिदासाच्र्ा नावावि दुसऱ्र्ा कोिी हा गं्रथ दडपून णदिा, हकवा 
दुसऱ्र्ा कोिी काणिदास नामक गं्रथाकािाने हा णिणहिा असावा. अशा प्रकािचे तीन काणिदास 
िाजशखेिाच्र्ा काळी (इ. स. चे १० व ेशतक) माहीत होते. त्र्ासं उदे्दशून त्र्ाने म्हटिे आहे – 

  
एकोऽवप जीयिे हन्ि काविदासो ि केिवचत् । 
शंृगारे िवििोद्गारे काविदायत्रयी वकमु ॥ 

 
“शृगंाििस वियन किण्र्ात व मधुि र्ाषाशिैीत एका काणिदासाची बिीबिी कििािा अद्याणप कोिी 

झािा नाही, मग तीन काणिदासानंा (अथात् णनिणनिाळ्र्ा णवषर्ातं) मागे टाकिािा कोठिा 
सापडावर्ािा!” 

 
(५) काविदासीय गं्रथािंीि ज्योविषववषयक उल्लेख. – किकत्ता णवश्वणवद्यािर्ाचे गणिताचे 

प्राध्र्ापक श्री. प्रबोधचिं सेनगुप्त र्ानंी काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि काही ज्र्ोणतषणवषर्क उल्लेखाचें गणित 
करून इ. स. चे सहाव ेशतक हा त्र्ा कवीचा काि ठिणवण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे. [P.C. Sengupta, Ancient 

Indian Chronology, pp. 263 f] त्र्ाचं्र्ा काही प्रमािाचंा णवचाि करू. 
 
(अ) ‘मेघदूता’मध्रे् वर्मििे आहे की, िामणगिीवि िाहिाऱ्र्ा णनवाणसत र्क्षाने आषाढाच्र्ा अखेिच्र्ा 

णदवशी (आषाढस्र् प्रशमणदवसे) मेघ पाणहिा; त्र्ानंति िवकिच श्रावि मास सुरू होिाि होता (प्रत्र्ासिे 
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नर्णस,श्लो. ४); पुढे चाि मणहन्र्ानंी (कार्मत्तकातीि प्रबोणधनी एकादशीस) र्गवान् णवष्ट्ि ु आपल्र्ा 
र्जुगशर्नावरून उठिाि होते (शापान्तो मे र्जुगशर्नादुस्त्थते शाङ्गयपािौ, श्लो. १२०). र्ा उल्लेखावंरून 
प्रा. सेनगुप्त र्ानंी खािीि अनुमाने काढिी आहेत:- 

 
र्क्षाने चान्ि मास आषाढ र्ाच्र्ा एकादशीस मेघ पाणहिा. त्र्ानंति दुसऱ्र्ा णदवशी श्रावि सुरू 

होिाि होता. तेव्हा त्र्ा णतथीस संपिािा आषाढ सौि मास असिा पाणहजे. त्र्ा णदवशी काणिदासकाळी 
दणक्षिार्नािंर् होत असे व पावसाळ्र्ास सुरुवात होई. र्ा तीन उल्लेखाचें गणित केिे असता हा णदवस २० 
जून इ. स. ५४१ हा रे्तो. म्हिून काणिदास सहाव्र्ा शतकाच्र्ा मध्र्ाच्र्ा सुमािास होऊन गेिा असावा.  

 
पि हे णववचेन बिोबि वाटत नाही. सौि मासाचंा उल्लखे काणिदासाच्र्ा इति गं्रथातंच नव्हे ति 

प्राचीन कोिीव िेखातंही आढळत नाही. ‘मेघदूता’तीि खिा पाठ ‘आषाढस्र् प्रथमणदवसे’ असा आहे, हे 
आम्ही इतित्र दाखणविे आहे. ‘प्रत्र्ासिे नर्णस’ र्ाचा अथय ‘श्रावि मास जवळ आिा असता’ असा नसून 
‘वषाकाि जवळ आिा असता’ असा आहे. ‘नर्ो व्र्ोस्म्न नर्ा मेघे श्राविे च पतद्ग्रहे । घ्रािे मृिािसूते्र च 
वषासु च नर्ाः स्मतृः॥’ र्ा ‘णवश्वकोशा’तीि श्लोकात तो अथय णदिा आहे. ‘मेघदूता’तीि विीि पाठ व हा 
अथय घेतल्र्ास त्र्ा काव्र्ातीि णवधाने सुसंगत णदसतात हे मागे (पृ. २९ वि) दाखणविे आहे. [र्ा प्रश्नाची 
सणवस्ति चचा ‘सशंोधनमुक्तावणि’ सि ६, पृ. ४१-५० वि केिी आहे.] 

 
(आ) ‘शाकंुतिा’च्र्ा शवेटच्र्ा अंकात शकंुतिेची ओळख पटल्र्ावि दुष्ट्र्ंत म्हितो – 
 

स्मृविवभन्नमोहिमसो 
वदष्या प्रमुखे ग्स्थिावस मे सुमुवख । 

उपरागान्िे शवशिः 
समुपगिा रोवहणी योगम् ॥ 

शाकंु. ७, १२  
 

 [णप्ररे्, ग्रहि सुटल्र्ावि चंिाशी र्ोग झािेल्र्ा िोणहिीप्रमािे तू, ओळख पटल्र्ामुळे ज्र्ाच्र्ा 
मनाचा मोह नष्ट झािा आहे. अशा माझ्र्ासमोि उर्ी आहेस.] 

 
प्रा. सेनगुप्त र्ाचं्र्ा मते र्ात काणिदासाने समक्ष पाणहिेल्र्ा खग्रास चंिग्रहिाचा उल्लखे असावा. 

त्र्ावरून गणित करून त्र्ानंी हे खग्रास चंिग्रहि उजै्जनी रे्थे ८ नोव्हेंबि इ. स. ५४२ िोजी िात्री ८-३६ 
वाजता सुरू होऊन मध्र्िात्रीनंति २० णमणनटानंी सुटिे, असे णनणित केिे आहे. त्र्ावळेी चंिाचा िोणहिी 
तािेशी र्ोग होता. म्हिून काणिदास सहाव्र्ा शतकाच्र्ा मध्र्ाच्र्ा सुमािास होऊन गेिा, असे अनुमान 
त्र्ानंी केिे आहे.  

 
काही िोक एखाद्या गोष्टीचा कसा अणतिेक कितात, र्ाचे हे उत्कृष्ट उदाहिि आहे. 

काणिदासािा िोणहिी-चंिाच्र्ा रु्तीचे दृश्र् अत्र्ंत सुंदि वाटत असे, म्हिून त्र्ाने त्र्ाचा उल्लेख इतित्रही 
केिा आहे. [हृजे्ज णनपुणिके, एष िोणहिीसरं्ोगेन अणधकं शोर्ते र्गवान् मृगिाञ्छनः । णवक्रमो॰ ३.] तेव्हा ‘शाकंुतिा’त दुष्ट्र्ंत व 
शकंुतिा र्ाचं्र्ा पुनमीिनािा हीच उपमा त्र्ाने र्ोणजिी ति त्र्ात आिर्य नाही. र्ा मीिनापूवी दुष्ट्र्ंताचे 
मन दुवासाच्र्ा शापाने मोहग्रस्त झािे होते. म्हिून उपमान देताना िोणहिीशी रु्णत होण्र्ापूवी चंिािा ग्रहि 
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िागिे होते, अशी कल्पना कवीने केिी आहे. ही कल्पना सुचण्र्ास त्र्ाने ही पणिस्स्थणत आकाशात प्रत्र्क्ष 
पाणहिी असण्र्ाची जरूिी नाही. 

 
र्ा तऱ्हेची आिखीही एक-दोन ज्र्ोणतषणवषर्क उल्लेखाचंी प्रमािे प्रा. सेनगुप्त र्ानंी णदिी आहेत. 

पि ती र्ापेंक्षाही दूिास्न्वत आहेत. णवस्तािर्र्ास्तव त्र्ाचें पिीक्षि रे्थे केिे नाही. 
 
रे्थवि काणिदासकािणवषर्क काही मताचें पिीक्षि करून ती सरु्णक्तक नाहीत, हे दाखणविे. 

आता आम्हासं संमत असिेिे मत सप्रमाि पुढे माडंतो. 
 

६. विस्िोत्तर चौथे-पाचव ेशिक 
 

काणिदास सहाव्र्ा शतकात होऊन गेिा, र्ा मतािा काही आधाि नाही, हे वि दाखणविे आहे. 
र्ाच्र्ाही पुढे जाऊन तो पाचव्र्ा शतकाच्र्ा णितीर्ाधापूवी केव्हा तिी होऊन गेिा असावा, असेही आपिासं 
एका प्रमािावरून म्हिता रे्ते. त्र्ाकडे आता वळू. 

 
मध्र्हहदुस्थानात मन्दसोि रे्थे इ.स. ४७३ चा एक णशिािेख डॉ. फ्िीटने आपल्र्ा गुप्तकािीन 

कोिीव िेखाचं्र्ा पुस्तकात [Dr. Flttet: Gupta Inscriptions (No. 18).] प्रणसद्ध केिा आहे. र्ा िेखात िाट म्हिजे 
मध्र् व दणक्षि गुजिाथ रे्थून णनघून मन्दसोि रे्थे रे्ऊन वसणत केिेल्र्ा कोष्ट्ट्याचं्र्ा संघाने कुमािगुप्ताच्र्ा 
कािकीदीत इ. स. ४३७ मध्रे् एक सूर्यमंणदि बाधंिे व पढेु इ. स. ४७३ मध्रे् त्र्ाचा जीिोद्धाि केिा, त्र्ाचे 
वियन आिे आहे. त्र्ा प्रसंगी त्र्ा संघाने वत्सर्णट्ट नामक कवीकडून एक प्रशस्स्त तर्ाि किवनू ती एका 
णशिाखंडावि कोरून ठेविी. र्ा प्रशस्तीत अनेक णठकािी काणिदासाच्र्ा काव्र्ाचें अनुकिि केिेिे 
णदसते, असे डॉ. बुल्हि, कीिहॉनय, मकॅडोनेि, कीथ वगैिे णविानानंी दाखवनू णदिे आहे. उदाहििाथय, 
खािीि साम्र् पहा –  
 
काविदास – ववदु्यद्वन्िं िवििववििाः सेन्द्रचापं सवचत्राः 

संगीिाय प्रहिमुरजाः ग्स्िनधगंभीरघोषम् । 
अन्िस्िोय ंमवणमयभुवस्िंुगमभं्रविहाग्राः  
प्रासादास्त्वा ंिुिवयिुमिं यत्र िैस्िैर्पवशेषैः ॥ 

मेघदूत, ६६ 
 

 वत्सभवि – चित्पिाकान्यबिासिाथान्यत्यथणशुक्िान्यवधकोन्निावि । 
िवडल्लिावचत्रवसिाभ्रकूटिुल्योपमािावि गृहावण यत्र ॥ 

श्लो॰ १०.  
 

र्ा दोन्ही पद्यातं उत्तुंग गृहाचंी व मेघाचंी एकाच प्रकािची तुिना आिी आहे. तसेच खािीि 
साम्र्ही िक्षात घेण्र्ासािखे आहे – 

 
 

काविदास – विरुद्धवािायिमग्न्दरोदरं हुिाशिो भािुमिो गभस्ियः । 
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गुरूवण बासासं्यबिाः सयौविाः प्रयाग्न्ि कािेऽत्र जिस्य सेर्व्यिाम् ॥ 
ि चन्दिं चन्द्रमरीवचशीििं ि हम्यणपृष्ठं शरवदन्दुविमणिम् । 
ि वायवः सादं्रिुषारशीििा जिस्य वचत्त ंरमयग्न्ि सापं्रिम् ॥ 

 ऋतुसंहाि, ५, २-३. 
 

वत्सभवि – रामासिाथभविोदरभास्कराशुंववह्नप्रिापसुभगे जििीिमीिे । 
चन्द्राशुंहम्यणििचन्दििािवृन्िहारोपभोगरवहिे वहमवदगधपदे्म ॥ 

श्लो॰ ३१. 
 

र्ातंीि वत्सर्ट्टीच्र्ा पद्यातं काणिदासाच्र्ा श्लोकाचें प्रणतहबब स्पष्टपिे पडिेिे णदसते. वत्सर्णट्ट 
हा अगदी साधािि प्रतीचा कणव. त्र्ाच्र्ा कृतीत अनेक दोष णविानानंी दाखणविे आहेत. [डॉ. बुल्हि र्ाचंा िेख : 

Indian Antiquary, Vol. 54, pp. 146-7.] तेव्हा त्र्ानेच काणिदासाच्र्ा कल्पना उसन्र्ा घेतल्र्ा असाव्र्ात, असे 
सहजच अनुमान होते व र्ा प्रमािावरून काणिदास पाचव्र्ा शतकाच्र्ा णितीर्ाधापूवी होऊन गेिा असावा, 
असे णनणित णवधान आपिासं किता रे्ते. 

 
आता काणिदासाच्र्ा काळाची पिीकडीि मर्ादा जिा जास्त णनणितपिे ठिणवता रे्ते कार् पाहू. 

काणिदासाने वात्स्र्ार्नाच्र्ा ‘कामसूत्रा’चा फाि काळजीपूवयक अभ्र्ास केिा होता, असे णदसते. णववाणहत 
स्त्रीची कतयव्रे् सागंताना वात्स्र्ार्नाने खािीि सूते्र णिणहिी आहेत –  

 
श्वश्रूश्वशुरपवरचया ित्पारिंत्र्यमिुत्तरवावदिा । .. भोगेष्विुत्सेकः । 

पवरजिे दावक्षण्यम् । ..िायकापचारेषु वकञ्चत्किुवषिा िात्यथण विवदेत् । 
कामसूत्र, पृ॰ २३९, २३६. 

 
र्ा इतस्ततः णवखुििेल्र्ा वचनासं ंएके णठकािी गंुफून काणिदासाने कण्वमुखाने नववधंूस खािीि 

पद्यात उत्कृष्ट उपदेश केिा आहे –  
 

शुश्रूषस्व गुरून् कुरु वप्रयसखीवृतत्त सपत्िीजिे 
भिुणर्पवप्रकृिाऽवप रोषणिया मा स्म प्रिीपं गमः । 
भूवयष्ठं भव दवक्षणा पवरजिे भोगेष्विुत्सेवकिी 
यान्त्येव ंगृवहणीपदं युवियो वामाः कुिस्याधयः ॥ 

शाकुन्ति, ४, १७. 
 

‘शाकंुतिा’त जे सवोत्कृष्ट चाि श्लोक आहेत म्हिून म्हितात, त्र्ातं विीि श्लोकाची गिना 
िणसकानंी एकमताने केिी आहे. पि त्र्ा श्लोकातीि मूळ कल्पना वात्स्र्ार्नाच्र्ा, हे विीि उताऱ्र्ाचं्र्ा 
तुिनेवरून स्पष्ट होईि. तेव्हा काणिदास वात्स्र्ार्नानंति झािा असिा पाणहजे. वात्स्र्ार्नाचा काि 
‘कामसूत्रा’तीि िाजकीर् पणिस्स्थतीच्र्ा उल्लेखावंरून णिस्तोत्ति तृतीर् शतकाचा मध्र् हा णविानानंी 
ठिणविेिा आहे. [H. G. Chakladar: Social life in Ancient India, p. 33.] तेव्हा काणिदास इ. स. २५० नंति होऊन 
गेिा असावा. 
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 तेव्हा इ. स. २५० ते ४५० र्ा दोनश े वषांत काणिदासाचा काळ शोधिा पाणहजे. काणिदास हा 
उजै्जनीस िहात असावा, असे त्र्ाच्र्ा गं्रथावंरून णदसते. त्र्ाचा आश्रर्दाता कोिी ‘शकाणि’ णवक्रमाणदत्र् 
असावा, असे पिंपिागत गोष्टी व त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि ‘णवक्रम’ नावाविीि श्लेष र्ावंरून अनुमान होते, हे वि 
दाखणविेच आहे. र्ा प्रकििाच्र्ा आिंर्ी जे ११ व्र्ा शतकातीि अणर्नन्द कवीचे वचन उद्धृत केिे आहे, 
त्र्ातही काणिदासाचे गं्रथ कोिा शकािीच्र्ा आश्रर्ाने प्रणसणद्ध पाविे, असे म्हटिे आहे. विीि दोनश े
वषांच्र्ा काळात णितीर् चंिगुप्त व त्र्ाचा नातू स्कन्दगुप्त र्ा दोघानंीच णवक्रमाणदत्र् ही पदवी धािि केिी 
होती, असे त्र्ाचं्र्ा नाण्र्ावंरून णदसते. त्र्ापंैकी णितीर् चंिगुप्त र्ािाच ‘शकाणि’ म्हिता रे्ईि कािि र्ाने 
इ. स. ३९५ च्र्ा सुमािास काठेवाडच्र्ा पिकी शकवशंीर् क्षत्रपाचंा समूळ उच्छेद करून तो प्रातं आपल्र्ा 
िाज्र्ास जोडिा, असे णशिािेख व नािी र्ावंरून णसद्ध झािे आहे. त्र्ाची िाजधानीही उजै्जनीस होती. 
णशवार् तो मोठा दानशूि म्हिून प्रणसद्ध होता व त्र्ाचा णविानासं उदाि आश्रर् असे. कौत्स शाब नावाच्र्ा 
त्र्ाच्र्ा एका संणधणवग्रणहक मंत्र्र्ाने णवणदशजेवळ उदर्णगिी रे्थे एक िेख [Dr. Fleet : Gupta Inscription, No. 6.] 
कोिणविा आहे. त्र्ात त्र्ाने आपिा ‘शब्दाथयन्र्ार्िोकज्ञ’ व ‘कणव’ म्हिून स्पष्ट णनदेश केिा आहे. 
त्र्ावरून णविान् मािसासं मोठमोठ्या हुद्यावंि नेमण्र्ाची त्र्ाची पद्धत होती, असे णदसते. तो स्वतःही मोठा 
णविान् होता. काणिदास, मेंठ इत्र्ाणद णविानापं्रमािे उजै्जनीच्र्ा ब्रह्मससरे्पुढे त्र्ाने स्वतः ही पिीक्षा णदिी 
होती, असे िाजशखेिाच्र्ा ‘काव्र्मीमासें’त उद्धृत केिेल्र्ा एका प्राचीन वचनावरून णदसते. [श्रूर्ते चोज्जणर्न्र्ा ं
काव्र्कािपिीक्षा। - इह काणिदासमेण्ठावत्रामिरूपसूिर्ािवर्ः । हणिचन्िचन्िगुप्तौ प्रकाणशताणवह णवशािार्ाम् ॥ - काव्र्मीमासंा, अ. १०.] 
िाजशखेिाने म्हटल्र्ाप्रमािे िाजाच कणव असल्र्ावि सवय िोक काव्र् करू िागतात व त्र्ानंा त्र्ाचा आश्रर् 
णमळतो. तेव्हा र्ा चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ाच आश्रर्ास काणिदास असावा, असे अनुमान किता रे्ते. 

 
काणिदासाच्र्ा चणवत्राणवषर्ी जी थोडी माणहती अिीकडे उपिब्ध झािी आहे, णतनेही विीि 

अनुमानास बळकटी रे्ते. के्षमेन्िाच्र्ा ‘औणचत्र्णवचािचचे’त अणधकििौणचत्र्ाचे उदाहिि म्हिून खािीि 
श्लोक काणिदासाच्र्ा ‘कुन्तिेश्विदौत्र्’ नामक गं्रथातून घेतिा आहे –  
 

इह विवसवि मेरुः शेखरः क्ष्माधराणा- 
वमह ववविवहिभाराः सागराः सप्त चान्ये । 
इदमवहपविभोगस्िम्भववभ्राजमािं 
धरवणििवमहैव स्थािमस्मवद्धधािाम् ॥ 

औणचत्र्णवचािचचा, प.ृ १४०. 
 

र्ा श्लोकातीि स्थानवियनाचे औणचत्र् के्षमेन्िाने रे्िेप्रमािे व्र्क्त केिे आहे – सम्राटाचंा दूत 
माण्डणिक िाजाच्र्ा सरे्त गेिा असता त्र्ािा आपल्र्ा प्रर्चू्र्ा पदवीिा अनुरूप अशी मानाची जागा 
णमळािी नाही. तेव्हा तो कार्यवशात् र्मूीविच बसिा (व इति मानकऱ्र्ानंी चेष्टा केिी तेव्हा) धीिगंर्ीि 
स्विाने म्हितो: “शषेफिारूपी स्तंर्ानंी णनिि झािेिे हे र्णूमतिच आम्हासं मोग्र् स्थान आहे. कािि 
पवयतश्रेष्ठ मेरु व सातही महासागि र्ा आसनाविच णविाजमान आहेत व त्र्ाचं्र्ाइतकीच माझी र्ोग्र्ता 
आहे.” हा दूत हकवा वकीि कोि व तो कोित्र्ा सम्राटाचा हे समजण्र्ास, नुकतेच एक साधन उपिब्ध 
झािे आहे. थोया वषांपूवी मिासकडे धािाधीश र्ोजिाजाचा ‘शृगंािप्रकाश’ हा गं्रथ ज्ञात झािा. त्र्ाच्र्ा 
आठव्र्ा प्रकाशात काविदासाच्या िोंडी खािीि श्लोक घातिा आहे – 
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असकिहवसत्वात् क्षावििािीव कान्त्या 
मुकुवििियित्वाियक्तकणोत्पिावि । 
वपबवि मधुसुगन्धोन्याििावि वप्रयाणाम् 
त्ववय ववविवहिभारः कुन्ििािामधीशः ॥ 

 
[तुझ्र्ावि (िाज्र्ाचा) र्ाि टाकून कुन्ति देशाचा िाजा हकणचत् हास्र्ाने ज्र्ाचं्र्ावि काणंत पसििी 

आहे, नर्न झाकिे असल्र्ाने ज्र्ाचं्र्ा किांविची कमिे स्पष्ट णदसत आहेत, अशी सुिापानाने सुगस्न्धत 
झािेिी आपल्र्ा णप्रर्ाचंी मुखे चुंबीत आहे.] अथातच काणिदास हा स्वतःच वकीि म्हिून कुन्तिेश्वि 
नामक सामन्ताच्र्ा दिबािी गेिा होता, असे णदसते. पित उजै्जनीस गेल्र्ावि णवक्रमाणदत्र्ाने ‘कुन्तिेश 
कार् किीत असतो?’ असे णवचािल्र्ावरून विीि श्लोकात काणिदासाने ‘कुन्तिेश तुझ्र्ावि िाज्र्ाचा र्ाि 
टाकून णस्त्रर्ाशंी णविास किण्र्ात दंग असतो’, असे उत्ति णदिे आहे. हा श्लोक र्ोजाच्र्ा 
‘सिस्वतीकंठार्ििा’ त व िाजशखेिाच्र्ा ‘काव्र्मीमासें’ तही उद्धृत केिा आहे. िाजशखेिाने विीि 
श्लोकात थोडा बदि करून –  

 
वपबिु मधुसुगन्धीन्याििावि वप्रयाणा ं
मवय ववविवहिभारः कुन्ििािामधीशः । 

 काव्र्मीमासंा, अ॰ ११  
 

म्हिजे ‘माझ्र्ावि र्ाि टाकून कुन्तिेश तसे किो’ असे णवक्रमाणदत्र्ाने काणिदासािा उत्ति णदिे, 
असे दाखणविे आहे. काणिदास हा मोठा णविान् व चतुि मुत्सद्दी होता, हे त्र्ाच्र्ा गं्रथावंरून आम्ही पुढे 
दाखणविाि आहो. तेव्हा त्र्ािा आपिा वकीि म्हिून सामन्तसरे्त णवक्रमाणदत्र्ाने पाठणविे असिे ति 
त्र्ात आिर्य नाही. 

 
आता हा कुन्तिेश कोि र्ाचा णवचाि करू. र्ा प्रश्नावि आतापरं्त दोन मते व्र्क्त झािी आहेत: 

दणक्षि महािाष्ट्र व म्हैसूिचा उत्तिर्ाग र्ास साधाििपिे कुन्ति असे म्हित. म्हैसूि संस्थानात णशमोगा 
णजल्ह्यात तािगंुड रे्थे कंदबाचंा एक णशिािेख सापडिा आहे. त्र्ात काकुस्थवमयन् र्ा िाजाने आपिी 
मुिगी देऊन गुप्तिाजाच्र्ा कुळािा प्रणसद्ध केिे, असे म्हटिे आहे. त्र्ावरून चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र्ाने र्ा 
िाजाची मुिगी आपल्र्ा मुिाकणिता केिी असावी व तो णववाहसंबधं जुळवनू आिण्र्ाच्र्ा नाजूक कामावि 
काणिदासाची र्ोजना झािी असावी, असे मंुबईच्र्ा सेंट झेणवअि कॉिेजातीि इणतहासाचे प्राध्र्ापक 
फादि हेिास र्ानंी अनुमान केिे आहे. [J. B. O. R. S., Vol. XII, Part IV.] पि त्र्ािा णवशषे आधाि णदसत नाही. 
कािि तािगंुडच्र्ा िेखात अमक्र्ाच गुप्तिाजाने कदम्बिाजकन्र्ा वणििी, असे णदिे नाही. णशवार्, वि 
णदिेल्र्ा श्लोकात सूणचत केल्र्ाप्रमािे कदम्बनृपतीचे िाज्र् चंिगुप्ताच्र्ा तंत्राने चाििे होते, र्ािा पुिावा 
नाही. आिखी असे की, काकुस्थवम्र्ाच्र्ा व चंिगुप्ताच्र्ा काळात ५०/६० वषांचे अंति आहे. तेव्हा विीि 
अनुमान बिोबि आहे असे वाटत नाही.  

 
दुसिे मत प्रो. कृष्ट्िस्वामी ऐर्ंगाि र्ाचें. त्र्ानंी आपल्र्ा िेखात हा कुन्तिेश वाकाटकवशंी णितीर् 

प्रविसेन असावा असे प्रणतपाणदिे आहे. [प्रो. ऐर्गंाि र्ाचें समग्र िेख (ओणिएटंि बुक एजन्सीने प्रकाणशत केिेिे), र्ाग १, पृ. 

२७१-२७४ पाहा.] चंिगुप्ताच्र्ा काळी गुप्त व वाकाटक र्ा घिाण्र्ाचंा वैवाणहक संबंध  आिा होता, कािि 
चंिगुप्ताने आपिी मुिगी प्रर्ावतीगुप्ता ही वाकाटकवशंी णितीर् रुिसेन र्ास णदिी होती. हा रुिसेन 
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णववाहानंति थोयाच वषांनी वाििा. तेव्हा प्रर्ावतीगुप्ता आपल्र्ा अल्पवर्ी मुिाच्र्ा नावाने िाज्र् करू 
िागिी. णतिा मदत किण्र्ाकणिता चंिगुप्ताने आपल्र्ा पदिचे अनुर्वी अणधकािी व मुत्सद्दी णवदर्ात 
पाठणविे होते, असे णदसते. कािि प्रर्ावतीगुपे्तच्र्ा ताम्रपटातं वाकाटकाचं्र्ा वशंावळीिा प्राधान्र् णदिे 
नसून गुप्ताचं्र्ा वशंावळीिा णदिे आहे. [प्रर्ावतीगुपे्तचा पुण्र्ास सापडिेिा ताम्रपट पाहा. एणपग्राणफर्ा इंणडका, पृ. १५, पृ. ३९. इ.] 
र्ा प्रसंगी िाजकणव काणिदास हाही णवदर्ात आिा असावा व त्र्ाने तेथे असताना ‘मेघदूत’ काव्र् िचिे, 
असे अनुमान किता रे्ते. काणिदासाचा वाकाटकाशंी असा संबधं आल्र्ामुळे कुन्तिेश हा वाकाटक णितीर् 
प्रविसेनच असावा, असे मत प्रो. ऐर्ंगाि र्ानंी प्रणतपाणदिे. “र्ा प्रविसेनाचे कुन्ति देशावि िाज्र् नव्हते; 
तेव्हा त्र्ािा ‘कुन्तिेश्वि’ कसे म्हटिे?” असा आके्षप र्ा मतावि रे्ण्र्ाची शक्र्ता होती; पि त्र्ाचे 
णनिाकिि प्रो. ऐर्ंगाि र्ानंी पुढीि प्रकािे केिे: अजंठ्याच्र्ा एका िेखात र्ा प्रविसेनाचा आजा पणहिा 
पृणथवीषेि र्ाने कुन्तिाणधपतीचा पिार्व केिा होता, असे म्हटिे आहे. त्र्ानंति वाकाटकानंी ‘कुन्तिेश’ 
ही पदवी धािि केिी असावी. र्ािा उपोद्बिक असा पुिावा श्रीकृष्ट्ि कवीच्र्ा ‘र्ितचणित’ काव्र्ात 
आढळतो. र्ा काव्र्ाच्र्ा आिंर्ी प्राचीन कवींची स्तुणत किताना श्रीकृष्ट्ि कवीने प्रविसेनाचा ‘कुन्तिेश’ 
म्हिून णनदेश केिा आहे. [तो श्लोक रे्िेप्रमािे – ‘जिाशर्स्र्ान्तिगाधसत्त्वमिबधबन्धं णगणि चौर्यवृत्त्र्ा । िोकेष्ट्विं कान्तमपूवयसेतंु 
बबन्ध कीत्र्ा सह कुन्तिेशः ॥’ र्ितचणित, सगय १, श्लो. ४. र्ात अनेक शब्दावंि श्लेष आहे. र्ावाथय – ‘श्रीिामचंिाने समुिात मोठमोठ्या पवयप्रार् 
णशिा जोडून तर्ाि झािेिा व िंकेपरं्त जािािा असा सेतु बाधंिा; पि कुन्तिेशाने त्र्ाच्र्ाविही ताि केिी. कािि त्र्ाने मन्दबुद्धींना आकिन 
न होिािा, अन्र् गं्रतातूंन काही चोरून न घेता िचिेिा, जगात सुप्रणसद्ध व सुदंि असा अपूवय सेतु (सेतुबन्ध काव्र्गं्रथ) आपल्र्ा कीतीसह णनमाि 

केिा.’] र्ा सवय प्रमािावंरून णितीर् प्रविसेन हाच कुन्तिेश असावा, असे मत प्रो. ऐर्गंाि र्ानंी प्रणतपाणदिे 
व त्र्ावळेी उपिब्ध असिेल्र्ा पुिाव्र्ावरून तेच सरु्णक्तक र्ासत असल्र्ाने इतिही काही संशोधकानंी 
त्र्ािा पुणष्ट णदिी. तथाणप, प्रो. ऐर्ंगाि र्ाचं्र्ा मतावि काही णठकािी आके्षप घेता रे्ण्र्ाजोगा होता. गुप्त व 
वाकाटक र्ाचंा इतका घणनष्ठ संबंध असता प्रथम प्रसंगी काणिदासाचा असा अपमान वाकाटकाचं्र्ा दिबािी 
झािा असेि, हे संर्वनीर् वाटत नव्हते. णशवार् वाकाटकानंी कुन्तिनृपतीचा पिार्व केिा होता, हे खिे 
असिे तिी त्र्ानंी स्वतः ‘कुन्तिेश’ ही पदवी धािि केिी होती, असे त्र्ाचं्र्ा कोिीव िेखावंरून णदसत 
नाही. उिट बािाघाट रे्थे सापडिेल्र्ा त्र्ाचं्र्ा अगदी शवेटच्र्ा ताम्रपटातही वाकाटक नृपणत निेन्िसेन 
र्ाचा कुन्ति िाजकन्रे्शी णववाह झाल्र्ाचा उल्लेख आहे; र्ावरूनही वाकाटक व कुन्तिेश हे णर्ि होते, हे 
उघड आहे. श्रीकृष्ट्ि कणव णनणित कोित्र्ा काळी होऊन गेिा हे माहीत नाही, तथाणप त्र्ाचे काव्र् बिेच 
अिीकडचे णदसते. तेव्हा त्र्ातीि णवधानाचा पुिावा र्ा णववादास्पद बाबतीत णनिार्क मानता रे्त नाही. 

 
प्रस्तुत िेखकाच्र्ा अिीकडच्र्ा संशोधनावरून र्ा प्रश्नावि जास्त प्रकाश पडत आहे. कोल्हापूि, 

[म्हैसूि आर्मकऑिॉणजकि सव्हे णिपोटय, सन १९२९, पृ. १९७ इ. ; संशोधनमुक्तावणि, सि ५, पृ. ११७ इ.] 
दौंड [महािाष्ट्रातीि काही प्राचीन ताम्रपट व णशिािेख, पृ. १ इ.] इत्र्ादी णठकािी गेल्र्ा काही वषात 
तीन ताम्रपट सापडिे आहेत. त्र्ाचंा साकल्र्ाने णवचाि किता इ. स. च्र्ा चौर्थर्ा शतकापासून दणक्षि 
महािाष्ट्रात मानपुि रे्थे एक िाष्ट्रकूट घिािे िाज्र् किीत होते, असे स्पष्ट णदसते. र्ा घिाण्र्ाचा मूळ पुरूष 
मानाङ्क हा असून त्र्ाने आपल्र्ा नाव ेमानपुि नामक नगि स्थापून तेथे आपिी िाजधानी केिी होती. वि 
उल्लेणखिेल्र्ा ताम्रपटापंैकी कोल्हापूिजवळ सापडिेल्र्ा ताम्रपटात मानाङ्कािा ‘श्रीमत्कुन्तिाना ं
प्रशाणसता’, ‘समदृ्ध अशा कुन्ति देशाचा अणधपणत’ असे म्हटिे आहे. त्र्ावरून हा मानाङ्क कुन्ति देशावि 
िाज्र् किीत होता, हे स्पष्ट णदसेि. कुन्ति देशात कृष्ट्िा नदीचे खोिे व त्र्ाच्र्ा दणक्षिेचा महािाष्ट्र र्ाचंा 
समावशे होत असे. ‘णवख्र्ातकृष्ट्िविे तैिस्नेहोपिबधसिित्व े । कुन्तिणवषरे् णनतिा ं णविाजते 
मणल्लकामोदः॥’ हा उत्ति चािुक्र्ाचं्र्ा एका ताम्रपटातीि [ए. इं. पु. १२, पृ. १५३. र्ा श्लोकाचे श्लेषामुंळे 
दोन अथय होतात :- (१) कृष्ट्ि विाबद्दि प्रख्र्ात असिेल्र्ा व तेिाच्र्ा णचक्कितेने सिळ झािेल्र्ा 
(रु्वतीच्र्ा) केशपाशात मोगिीचा सुवास अणतशर् खुितो. (२) ज्र्ामध्रे् कृष्ट्िविा नामक प्रणसद्ध नदी आहे 
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व तैिप िाजाणवषर्ीच्र्ा णनष्ठेने ज्र्ातीि िोक सितयनी झािे आहेत अशा कुन्ति देशात (तैिपाचा नातू) 
मणल्लकामोद ऊफय  जर्हसह अणतशर् शोर्तो.] चािुक्र्नृपणत जर्हसह उफय  मणल्लकामोद र्ाणवषर्ी आिेिा 
श्लेषपूिय सुंदि श्लोक पाहा. र्ात कुन्ति देशात कृष्ट्िविा ऊफय  कृष्ट्िा नदी वाहते, असा स्पष्ट णनदेश आहे. 
कोल्हापूिच्र्ा ताम्रपटात अने नदीच्र्ा तीिाविीि काम्र्क व जावि वायासंणहत पाडंिंगपल्ली नामक गाव 
एका ब्राह्मसिास दान णदल्र्ाचा उल्लखे आहे. र्ातीि अने नदी ही कृष्ट्िा नदीस णमळिािी रे्िा नदी हकवा 
विेा नदी असावी. जावि ति जावळीचे प्राचीन रूप णदसते. काम्र्क गाव जावळीच्र्ा आसपास सापडते 
कार्, हे पाणहिे पाणहजे. तथाणप, एवढ्या णनदेशावरून सातािा णजल्हा िाष्ट्रकूट मानाङ्काच्र्ा िाज्र्ात 
अंतर्ूयत होत होता, र्ात संशर् नाही. विीि ताम्रपटातीि कुन्ति देशाचा उल्लखे आतापरं्त वाचता न 
आल्र्ामुळे हे िाष्ट्रकूट घिािे कोठे िाज्र् किीत होते, र्ाणवषर्ी संशोधकानंी अनेक तकय -णवतकय  केिे होते; 
पि र्ा दोन ताम्रपटाचं्र्ा प्राणप्तस्थानावंरून व त्र्ात उल्लेणखिेल्र्ा ग्रामनामाचं्र्ा शोधावरून दणक्षि 
महािाष्ट्रात सातािा, कोल्हापूि, सोिापूि र्ा र्ागावंि र्ा िाष्ट्रकूटाचें िाज्र् होते, असे स्पष्ट णदसते. त्र्ाचंी 
िाजधानी मानपुि हे सातािा णजल्ह्यातीि माि तािुक्र्ाचे मुख्र् गाव माि हे असाव.े 

 
र्ा ताम्रपटातीि अक्षिवणटका व काही कािणनदेश र्ावंरून हे घिािे इ. स. च्र्ा चवर्थर्ा 

शतकापासून दणक्षि महािाष्ट्रात िाज्र् किीत असाव,े असे णदसते. त्र्ाचें िाज्र् उत्तिेस गोदाविी नदीपरं्त 
पसििे असाव.े गोदाविीच्र्ा उत्तिेस णवदर्ात वाकाटकाचंा अंमि होता. इ. स. च्र्ा चौर्थर्ा शतकात 
वाकाटक वशंाच्र्ा दोन शाखा गोदाविीच्र्ा उत्तिेस िाज्र् किीत असिेल्र्ा आढळतात. वडीि पातीची 
िाजधानी नागपूिजवळचे नस्न्दवधयन असून णतच्र्ा अंमिाखािी उत्ति वऱ्हाड व मध्र्प्रातंाचे नागपूि, वधा, 
र्डंािा, हछदवाडा, बैतूि, बािाघाट इत्र्ाणद णजल्हे होते. धाकट्या पातीची िाजधानी वत्सगुल्म (हल्लीचे 
अकोिा णजल्ह्यातीि वाशीम) असून णतच्र्ा िाज्र्ात अजंठा पवयिाजीच्र्ा दणक्षिेचा व गोदाविीच्र्ा उत्तिेचा 
मुिूख अंतर्ूयत होत होता, असे णदसते. वाकाटकाचंी धाकटी पाती व िाष्ट्रकूट र्ाचंी िाज्रे् एकमेकासं 
िागनू असल्र्ामुळे त्र्ाचं्र्ामध्रे् कटकटीचे प्रसंग विचेवि उद्र्वत असिे ति त्र्ात आिर्य नाही. र्ाचे 
प्रत्र्ंति र्ा दोन्ही िाजवशंाचं्र्ा कोिीव िेखातं आढळते. वत्सगुल्माच्र्ा वाकाटकाचंा एक कोिीव िेख 
अजंठा रे्थीि १६ नंबिच्र्ा गुहेत कोििा आहे. त्र्ात हवध्र्सेन [अजंठ्याचा िेख त्रुणटत असल्र्ाने पं. र्गवानिाि इिंजी, 
डॉ. बुल्हि वगैिेंनी र्ा िाजाचे नाव पृणथवीषेि असे वाचिे होते. कािि त्र्ावळेी वाकाटकाचं्र्ा दोन शाखा होत्र्ा अशी माणहती उपिब्ध नव्हती. 
प्रस्तुत िेखकाने अिीकडे हा िेख हैिाबाद आर्मकऑिॉणजकि सीिीज, नं. १४ व ‘वाकाटक नृपणत आणि त्र्ाचंा काळ’, पृ. ३४१-३५६ र्ामध्रे् 

प्रणसद्ध केिा आहे.] नामक िाजाने कुन्तिेशाचा पिाजर् केल्र्ाचा उल्लखे आहे. र्ाच्र्ा उिट िाष्ट्रकूटाचं्र्ा 
कोल्हापूिजवळ सापडिेल्र्ा ताम्रपटात मानाङ्क नृपतीने णवदर्य व अश्मक देश हजकल्र्ाचे नमद केिे 
आहे. अश्मक हे गोदाविीच्र्ा तीिाविीि प्रदेशाचे नाव होते. दुसिा देश णवदर्य हा वत्सगुल्म वाकाटकाचं्र्ा 
अंमिाखािचा दणक्षम णवदर्य असावा. तेव्हा हे दोन िाजवशं समकािीन मानण्र्ास काहीच हिकत नाही. 
 

णितीर् चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र्ाचा वाकाटकानंा आश्रर् होता, तसा र्ा िाष्ट्रकूटानंाही होता, असे 
णदसते. कदाणचत् वाकाटकापं्रमािे र्ा िाष्ट्रकूट घिाण्र्ाशीही त्र्ाने णववाहसबंंध जोडिा असेि. 
दणक्षिेतीि िाजाशंी णववाहसंबंध करून त्र्ाचें सख्र् कार्म कििे, ही गुप्ताचंी िाजनीणत होती. दणक्षि 
कुन्तिावि िाज्र् कििाऱ्र्ा कदंबाशंीही गुप्ताचंा णववाहसंबंध होता, हे वि दाखणविे आहे. चंिगुप्ताचा 
समकािीन िाष्ट्रकूटवशंी िाजा देविाज हा होता. र्ािा िाष्ट्रकूटाचं्र्ा ताम्रपटात देविाज इंिाची उपमा 
णदिी आहे. कदाणचत् इंिाप्रमािे हा देविाज णविासिोिुप असेि. र्ाच्र्ा दिबािीच काणिदासािा 
चंिगुप्ताने आपिा वकीि म्हिून पाठणविे होते, असे णदसते. काणिदासाने केिेल्र्ा णिपोटात हा कुन्तिेश 
णविासोपर्ोगात मग्न झािा असून त्र्ाने तुझ्र्ावि (म्हिजे णवक्रमाणदत्र्ावि) आपल्र्ा िाज्र्ाच्र्ा 
संिक्षिाची जबाबदािी टाकिी आहे, असे म्हटिे आहे व चंिगुप्तानेही काणिदासाच्र्ा श्लोकात थोडा फिक 



 अनुक्रमणिका 

करून ‘माझ्र्ावि िाज्र्ाचा र्ाि टाकून कुन्तिेश णविासमग्न होवो’ असे उत्ति णदिे, असे ‘काव्र्मीमासंा’ 
णद गं्रथातीि उल्लखेावंरून णदसते.  

 
वाकाटक व हे कुन्तिेश िाष्ट्रकूट र्ा दोन्ही िाजवशंानंा चंिगुप्ताचा आश्रर् असल्र्ाने त्र्ाचं्र्ामध्रे् 

पुढे स्नेहसंबंधध उत्पि झािे व त्र्ाचेंच पर्यवसान चंिगुप्ताचा पितू वाकाटक-नृपणत निेन्िसेन र्ाचा णववाह 
कुन्तिेशाची कन्र्ा अस्ज्झतर्ट्टाणिका णहच्र्ाशी होण्र्ात झािे, असे वाकाटकाचं्र्ा बािाघाट रे्थे 
सापडिेल्र्ा ताम्रपटावरून णदसते. काणिदास चंिगुप्तकािीन होता, र्ािा आिखीही एक प्रमाि देता रे्ते. 
‘सेतुबन्ध’ हकवा ‘िाविवहो’ (संस्कृत ‘िाविवध’) र्ा नावाचे प्राकृत र्ाषेत णिणहिेिे एक मोठे काव्र् 
प्रणसद्ध आहे. र्ाची बािाने ‘हषयचणिता’ च्र्ा प्रास्ताणवक श्लोकात स्तुणत केिी आहे, त्र्ावरून ते इ. स. च्र्ा 
सातव्र्ा शतकापूवी णिणहिे गेिे, र्ात संशर् नाही. हे काव्र् णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा आजे्ञने प्रविसेनाकणिता 
काणिदासाने णिणहिे, असे एका टीकाकािाचे णवधान वाचकाचं्र्ा िक्षात असेिच. तो प्रविसेन काश्मीिचा 
िाजा असिे शक्र् नाही, हे आपि मागे णनणित केिे आहे. चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र् व वाकाटक (णितीर्) 
प्रविसेन र्ाचंा संबंध िक्षात घेता ते काव्र् चंिगुप्ताच्र्ा आजे्ञने काणिदासाने णिणहिे हकवा णनदान तपासिे 
असाव ेअसे वाटते. र्ा काव्र्ाच्र्ा पणहल्र्ा आश्वासाच्र्ा ९ व्र्ा पद्यात हे काव्र् िाजाने गादीवि आल्र्ावि 
िौकिच िचिे, असे म्हटिे आहे. र्ा श्लोकावि टीका किताना िामदास र्ा टीकाकािाने प्रविसेन म्हिजे 
र्ोजदेव असे णकत्रे्क म्हितात, असे णिहून ठेविे आहे. णवदर्ाच्र्ा िाजघिाण्र्ास ‘र्ोज’ अशी संज्ञा होती, 
हे काणिदासाच्र्ा ‘िघुवशंा’ वरून स्पष्ट आहे. त्र्ावरून वाकाटक प्रविसेन हाच त्र्ा काव्र्ाचा कता असून 
त्र्ा काव्र्ाच्र्ा िचनेत काणिदासाने त्र्ािा मदत केिी असावी असे अनुमान किण्र्ास हिकत नाही. 
[‘र्ितचणित’ र्ा ससं्कृत काव्र्ाचा कता कृष्ट्िकणव र्ाने ‘सेतुबन्ध’ काव्र्ाचा णनमाता (वाकाटक) प्रविसेन र्ास कुन्तिेश म्हटिे आहे खिे; पि हा 
कणव प्रविसेनानंति णकत्रे्क शतकानंी होऊन गेिेिा णदसतो. तत्कािीन िेखावंरून वाकाटकाचें िाज्र् कुन्ति कुन्ति देशावि होते, असे णदसत 
नाही. उिट त्र्ाचंी कुन्तिेशाशंी रु्दे्ध व णववाहसबंंध झाल्र्ाचे कोिीव िेखातं नमूद आहे. म्हिून कृष्ट्ि कवीचे णवधान र्ा णववादास्पद बाबतीत प्रमाि 
मानता रे्त नाही.] 

 
काणिदास णितीर् चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र् र्ाच्र्ा आश्रर्ास होता, असे मानिे तिच त्र्ाच्र्ा गं्रथातं 

तत्कािीन िाजकीर् घटनाचें प्रणतहबब पडिे आहे, असे दाखणवता रे्ते. ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटक 
वाकाटक नृपणत णितार् रुिसेन व चंिगुप्तकन्र्ा प्रर्ावतीगुप्ता र्ाचं्र्ा णववाहप्रसगंी णिणहिे असाव.े 
वाकाटकाचं्र्ा दिबािी असताना काणिदासाने ‘मेघदूत’ िचिे व ‘सेतुबंध’ काव्र् णिणहिे अगि तपासिे, 
असे वि दाखणविे आहे. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’ त णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा नावाचा संबंध उघड णदसतो. चंिगुप्तपुत्र 
कुमािगुप्त र्ाच्र्ा जन्मोत्सवप्रसंगी ‘कुमािसंर्व’ णिणहिे असाव.े ‘िघुवशंा’तीि िघुणदस्ग्वजर्वियनात 
कवीिा णितीर् चंिगुप्ताचा णदस्ग्वजर् अणर्पे्रत असावा. अशा प्रकािचा संबधं दुसऱ्र्ा कोित्र्ाही िाजाच्र्ा 
बाबतीत दाखणवता रे्त नाही, हे ध्र्ानात ठेवण्र्ासािखे आहे.  

 
विीि णववचेनावरून काणिदास णितीर् चंिगुप्त णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा आश्रर्ास होता, हे स्पष्ट होईि. 

चंिगुप्ताने इ. स. ३८० पासून ४१३ परं्त िाज्र् केिे. म्हिून काविदास चौथ्या शिकाच्या शेवटी व पाचर्व्या 
शिकाच्या आरंभी होऊि गेिा असावा. 
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प्रकरण दुसरे 
 

काविदासकािीि पवरग्स्थवि 
 

महीििस्पशणिमात्रवभन्नमृदं्ध वह राज्य ंपदमैन्द्रमाहुः । 
िघुवंश, २, ५० 

 
मागीि प्रकििात आपि काणिदासाचा काळ णनणित केिा. त्र्ा काळी काणिदासासािखा 

अणितीर् संस्कृत कणव उत्पि होण्र्ास कार् काििे झािी, ती अजमावण्र्ाकणिता तत्कािीन िाजकीर्, 
धार्ममक व सामाणजक पणिस्स्थतीचे थोडक्र्ात णनिीक्षि करू. 

 
पणिस्स्थतीचा थोि िोकाचं्र्ा कार्ावि णकती पणििाम होतो, र्ाणवषर्ी दोन मते आहेत: कोिी 

म्हितात, थोि मनुष्ट्र् ईश्विाचे देिे. तो एखाद्या काळच्र्ा पणिस्स्थतीमुळे उत्पि झािा, असे मानिेच गैि 
आहे. पुष्ट्पाचा सुगंध सर्ोवाि पसिण्र्ास त्र्ाची विे उद्यानातच वाढिी असिी पाणहजे, असे थोडेच आहे! 
र्ाच्र्ा उिट णकत्रे्क वळेा ‘वनिता आपल्र्ा गुिानंी उद्यानितानंा मागे टाकतात’, असे काणिदासानेच 
म्हटिे आहे. र्ा म्हिण्र्ात अगदीच तर्थर् नाही असे नाही. श्रेष्ठ मनुष्ट्र्ात दैवी अंश असतो, असे आपल्र्ा 
‘र्गवद्गीते’तच म्हटिे आहे व पुष्ट्कळदा थोि िोक आपल्र्ा गुिाचं्र्ा प्रर्ावाने प्रणतकूि पणिस्स्थतीसही 
अनुकूि करून घेतात, असे आपि पाहतो. तथाणप, त्र्ाचं्र्ा कार्ावि पणिस्स्थतीचा मुळीच पणििाम घडत 
नाही, असेही म्हिता रे्त नाही. ॲणडसनने एके णठकािी म्हटल्र्ाप्रमािे जगात एके णठकािी ओझ्र्ाच्र्ा 
र्ािाखािी दडपून गिेिा जित्कारू हमाि णदसतो ति दुसिीकडे एखादा सँडो वािर्ि कपडा घेऊन 
बािीक सुईने टाके मािताना दृष्टीस पडतो. तेव्हा प्रत्रे्क मनुष्ट्र्ास र्ोग्र् ती पणिस्स्थणत णमळत नाही व णतच्र्ा 
अर्ावी त्र्ाच्र्ा अंगच्र्ा गुिाचंा पूिय णवकास होत नाही, हेच खिे. अिण्र्ातीि िता आपल्र्ा फुिानंी 
आसमंतातीि र्ाग सुगंणधत किीत असते, पि एखाद्या िणसकाणशवार् णतच्र्ा गुिाचें कौतुक कोि कििाि? 
र्ाच न्र्ार्ाने काणिदासाच्र्ा अगोदि त्र्ाच्र्ापेक्षा कमीजास्त प्रणतरे्चे गं्रथकाि झािे नसतीि, असे कोिी 
म्हिाव?े पि ते झािे असल्र्ास, ‘णनिाश्रर्ा न शोर्न्ते पस्ण्डता वणनता िताः’ र्ा सुर्ाणषतात म्हटल्र्ाप्रमािे 
त्र्ानंा िाजाश्रर् णमळािा नसल्र्ामुळे व जनाणर्रुचीचीही त्र्ासं मदत नसल्र्ाकाििाने त्र्ाचं्र्ा गं्रथाचंी 
नावहेी आज िुप्त झािी आहेत. तेव्हा काणिदासाच्र्ा हातून इतकी उत्कृष्ट गं्रथिचना होण्र्ास तत्कािीन 
पणिस्स्थणत त्र्ािा अनुकूि असिी पाणहजे, असे वाटल्र्ावाचनू िाहत नाही.  

 
काणिदासकािीन पणिस्स्थतीचे सम्र्ग्ज्ञान होण्र्ास तत्पूवीच्र्ा कािाचे हसहाविोकन कििे 

अवश्र् आहे. णवश्वसनीर् ऐणतहाणसक साधनावंरून आपल्र्ा र्ाितवषाचा इणतहास णिस्तपूवय चौर्थर्ा 
शतकापासून स्थूिरूपाने ज्ञात झािा आहे. णिस्तपूवय ३२७ र्ा वषी अिेक्झाडंिने हहदुस्थानावि स्वािी 
केिी. त्र्ावळेी उत्ति हहदुस्थानात नंद िाजाचें साम्राज्र् र्िर्िाटीत होते. त्र्ाचंी िाजधानी मगधात 
पाटणिपुत्र रे्थे होती. अिेक्झाडंि पित गेल्र्ावि चंिगुप्ताने णवष्ट्िुगुप्तचािक्र् र्ा पाताळर्ंत्री मुत्सद््दर्ाच्र्ा 
साह्याने मगधात िाज्र्क्रास्न्त घडवनू आििी व ती संधी साधून स्वतः गादी बळकाविी. चंिगुप्ताने पुढे 
आपल्र्ा िाज्र्ाची उत्तम व्र्वस्था िाविी व मोठ्या पिाक्रमाने सेल्र्ूकस णनकेटि र्ा र्वनाणधपतीचा 
पिार्व करून बिुणचस्थान, अखगाणिस्थान व पंजाब हा मुिूख आपल्र्ा िाज्र्ास जोडिा. त्र्ाचा मंत्री 
चािक्र् उफय  कौणटल्र् र्ाचा ‘अथयशास्त्र’ र्ा नावाचा िाजनीणतणवषर्क उत्कृष्ट गं्रथ अिीकडे प्रकाणशत झािा 
आहे. त्र्ावरून तत्कािीन िाजकीर् व सामाणजक पणिस्स्थतीची चागंिी कल्पना रे्ते.चंिगुप्तानंति त्र्ाचा 
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मुिगा हबदुसाि व नातू अशोक र्ाचं्र्ा कािकीदीत मगध साम्राज्र्ाचा चोहो बाजूस णवस्ताि झािा. उत्तिेस 
हहदुकुश पवयतापासून दणक्षिेस म्हैसूिपरं्त व पणिमेस बिुणचस्थानपासून पूवेस बंगािपरं्त सवय प्रदेश 
अशोकाच्र्ा अंमिाखािी होता. एवढ्या मोठ्या साम्राज्र्ाची व्र्वस्थाही अशोकाने चोख ठेविी होती. 

  
अशोकाने आपल्र्ा णशिािेखातं िोकानंी बौद्ध श्रमिापं्रमािेच ब्राह्मसिासं मान द्यावा असे म्हटिे 

आहे. तथाणप, त्र्ाच्र्ा कािकीदीत संस्कृत णवदे्यस उते्तजन णमळािेिे णदसत नाही. बौद्धधमाच्र्ा प्राचीन 
संप्रदार्ाप्रमािे त्र्ाचे िेख तत्कािीन जनपदर्ाषेत णिणहिेिे आहेत. अशोक णिस्तपूवय २३२ र्ा वषी 
वाििा. त्र्ाच्र्ानंति त्र्ाचे िाज्र् सुमािे पिस वषचे णटकिे. णिस्तपूवय १८५ च्र्ा सुमािास शुगंवशंीर् 
पुष्ट्र्णमत्राने बृहिथ नावाच्र्ा शवेटल्र्ा मौर्य िाजास ठाि मारून गादी बळकाणविी. िाज्र्ासनावि स्स्थि 
झाल्र्ावि पुष्ट्र्णमत्राने हहदुधमीर्ावंि अशोकाणद बौद्धधमीर् िाजानंी घातिेिी णनर्ंत्रिे काढून घेतिी. 
त्र्ाने स्वतः दोन अश्वमेध केिे, असा उल्लेख अर्ोध्रे्स सापडिेल्र्ा एका णशिािेखात [Epigraphia India, Vol. 

XX, p. 54.] आिा आहे. त्र्ावरून त्र्ाने वैणदकधमानुर्ार्ासं पशुवधात्मक र्ज्ञर्ाग किण्र्ास पिवानगी णदिी 
होती, हे णदसून रे्ते. त्र्ाने संस्कृतणवदे्यस उते्तजन णदिे होते. पतंजिीने आपिा ‘महार्ाष्ट्र्’ हा 
व्र्ाकििाविचा सवयमान्र् गं्रथ पुष्ट्र्णमत्राच्र्ाच कािकीदीत णिणहिा व स्वतः त्र्ाच्र्ा हातून र्ज्ञ किणविा, 
असा महार्ाष्ट्र्ात उल्लेख आहे. 

 
अशोक हहदुस्थानात िाज्र् किीत असता हहदुकुशाच्र्ा पिीकडे णिस्तपूवय २५० च्र्ा सुमािास 

बॅस्क्रर्ा रे्थे ग्रीकानंी एक स्वतंत्र िाज्र् स्थापिे होते. अशोकानंतिचे मौर्य िाजे प्रबळ नसल्र्ाने र्ा ग्रीक 
िोकानंी पूवेकडे हातपार् पसिण्र्ास आिंर् केिा व हळूहळू पंजाब व हसध हे प्रातं घशात घातिे. 
पुष्ट्र्णमत्राचा अश्वमेधाचा घोडाही र्वनसेनेने अडणविा होता. पि त्र्ावळेी पुष्ट्र्णमत्राचा नातू वसुणमत्र र्ाने 
आपल्र्ा पिाक्रमाने र्वनाचंा पाडाव करून घोडा पित णमळणविा, असा कथार्ाग ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त 
आिा आहे. तो खिा णदसतो. 

 
शुगंाचें िाज्र् णिस्तपूवय ७३ च्र्ा सुमािास नाहीसे होऊन त्र्ाच्र्ा जागी काण्व हे ब्राह्मसि िाजे झािे. 

त्र्ानंी सुमािे ४५ वषे िाज्र् केल्र्ावि त्र्ाचंा दणक्षिेच्र्ा सातवाहनानंी पाडाव करून साम्राज्र्सत्ता 
बळकाविी. शवेटचे शुगं व काण्व र्ाचं्र्ा िाजवटीत हहदुधमास व संस्कृतणवदे्यस उते्तजन णमळािे असाव.े 
‘मनुस्मृती’िा सध्र्ाचे स्वरूप र्ाच कािात प्राप्त झािे, असे संशोधकाचें मत आहे. तथाणप, एकंदिीत हा 
काळ फािच धामधुमीचा गेिा. कािि र्ा अवधीत शकर्वनाचं्र्ा अनेक स्वाऱ्र्ा झाल्र्ा, असे गगयसंणहतेतीि 
‘रु्गपुिािा’वरून णदसते. एकदा ति अम्िात नावाच्र्ा शकाणधपतीने पाटणिपुत्रावि स्वािी केिी व ते शहि 
ताब्र्ात आल्र्ावि त्र्ातीि िोकाचंी सिसहा कत्ति केिी व चातुवयण्र्ाबाहेिचे (शक) िोक आिनू त्र्ाचंी 
तेथे वसती केिी. शकर्वनाचं्र्ा स्वाऱ्र्ामुंळे देशात जी र्ीषि पणिस्स्थणत उत्पि झािी णतचे हृदर्िावक 
वियन गगाचार्ांनी रे्िेप्रमािे केिे आहे – “र्ा दारुि महारु्द्धात िाष्ट्रातीि सवय पुरुष कामास आल्र्ामुळे 
णस्त्रर्ानंा सवय कामे किावी िागिी. त्र्ानंी नागंि धििे व धनुष्ट्र्बाि घेऊन शतेाचें िक्षि केिे. णजकडे 
णतकडे णस्त्रर्ा संघ करून िाहू िागल्र्ा. पुरुष इतके दुर्ममळ झािे की, एकेकािा दहा-वीस-वीस णस्त्रर्ा वरू 
िागल्र्ा. ग्रामातं तसेच नगिातंही णस्त्रर्ाच सवय व्र्वहाि पाहू िागल्र्ा. चातुवयण्र्ाची घडी णवस्कटून गेिी. 
शुि ब्राह्मसिाचंी कामे करू िागिे व जटावल्किे धािि करून पणिव्राजक म्हिून हहडू िागिे. वैणदक 
धमात पिकीर्ाचंा प्रवशे झािा व णजकडे णतकडे दंर्ाचे साम्राज्र् पसििे. गृहस्थाश्रमातीि आपत्तीस 
कंटाळून िोक र्िार्िा संन्र्ास घेऊ िागिे. र्ाच कािात दोन वष ेअवषयि पडल्र्ाने मोठा दुष्ट्काळ पडून 
हजािो िोक मृत्र्ूमुखी पडिे.” 



 अनुक्रमणिका 

गेल्र्ा दोन महारु्द्धानंंति रु्िोपीर् देशातीि पणिस्स्थतीचे वियन ज्र्ानंी वाचिे आहे, त्र्ानंा 
गगाचार्ांच्र्ा विीि वियनात अणतशर्ोहक्त वाटिाि नाही. ‘गगयसंणहता’ ह्या गं्रथात काण्वाचं्र्ा िाजवटीच्र्ा 
अखेिपरं्तचेच वियन आिे असल्र्ामुळे, शवेटच्र्ा काण्व िाजाच्र्ा कािकीदीच्र्ा अखेिीस तो णिणहिा 
गेिा असावा, असे अनुमान होते. [See Prof. K. H. Dhruva’s article, “Historical contents of the Yuga Purana”. J. B. O. R. 

S., Vol. XXI, pp. 18-66.] तेव्हा त्र्ातंीि हकीकत णवश्वसनीर् मानण्र्ास हिकत नाही. पिकीर्ाचं्र्ा र्ा 
स्वाऱ्र्ामुंळे उत्ति हहदुस्थानात काही काळ अत्र्ंत बंडाळी माजून िाणहिी होती. र्ा अवधीत अनेक हहदु व 
जैन गं्रथाचंा नाश झािा असावा. ‘पातंजि महार्ाष्ट्र्ा’त प्रसंगोपात्त आिेल्र्ा उताऱ्र्ावंरून शुगंकाळी 
काव्र्वाङ्मर् बिेच समृद्ध असिे पाणहजे, असे णदसते. ते सवय वाङ्मर्, तसेच बिेचसे प्राचीन श्रौत व स्मातय 
गं्रथ, पुिािे वगैिेंचा पुढे मागमूसही िाणहिा नाही. खुद्द ‘महार्ाष्ट्र्ा’ची एकही प्रत उत्तिेस उपिब्ध नव्हती. 
म्हिून चंिाचार्य र्ा वैर्ाकििाने दणक्षिेतून तो गं्रथ महाप्रर्ासाने णमळवनू त्र्ाचा उत्तिेस प्रचाि केिा, 
र्तृयहिीच्र्ा ‘वाक्र्पदी’ र्ात म्हटिे आहे. 

 
अशोकाच्र्ा मृत्र्नंूति िौकिच दणक्षिेत सातवाहनानंी आपिे स्वातंत्र्र् पुकाििे. त्र्ाचंा मूळ पुरुष 

सातवाहन हा होता. त्र्ाच्र्ा वशंातीि श्रीशातकिीने अश्वमेध र्ज्ञ केल्र्ाचा नािेघाटातीि कोिीव िेखातं 
उल्लेख आहे. [Nanaghat Cave Inscription, Archaeological Survey of Western India, Vol. X, pp. 60 ff] र्ाणशवार् र्ा िेखात 
गवामर्न, आप्तोर्ाम, गगयणत्रिात्र इत्र्ाणद श्रौत र्ज्ञ केल्र्ाचे व त्र्ावळेी ब्राह्मसिानंा हजािो गाई, घोडे व 
काषापि (त्र्ा वळेची नािी) णदल्र्ाचे वियन आहे. त्र्ावरून अशोकाच्र्ा मृत्र्ूनंति िौकिच उत्तिेप्रमािे 
दणक्षिेतही वैणदकधमाने िाजाश्रर्ाच्र्ा बळावि डोके वि काढिेिे णदसते. उत्तिेस धुमाकूळ घाित असता 
शकानंी दणक्षिेतही िाज्र् स्थापण्र्ाचा प्रर्त्न केिा व काही काळ तो णसद्धीसही गेिा. दणक्षिेतीि स्वाऱ्र्ातं 
र्मूक व नहपान र्ा नावाचं्र्ा शकानंी पुढाकाि घेतिा. नहपान पुढे बऱ्र्ाच मोठ्या प्रदेशाचा ‘क्षत्रप’ हकवा 
प्रातंाणधपती झािा. णशिािेख व नािी र्ावंरून नहपानाच्र्ा अंमिाखािी काठेवाड, िाजपतुान्र्ाचा काही 
र्ाग, माळवा, गुजिाथ, उत्ति कोकि, नाणशक व पुिे हे णजल्हे इतका प्रदेश असावा, असे णदसते. 
 

नहपानाने महािाष्ट्रात अंमि बसणविा, त्र्ा वळेी सातवाहनानंा देशत्र्ाग किावा िागिा. पि 
िौकिच गौतमीपतु्र सातकिीने संधी साधून नहपानाच्र्ा वशंजाचंा पूिय पिार्व करून त्र्ाच्र्ा वशंाचा समूळ 
उच्छेद केिा व उजै्जनीपरं्त आपिे िाज्र् पसिणविे. गौतमीपुत्राने नहपानाची नािी िोकाकंडून मागवनू 
घेऊन त्र्ावंि आपिा णशक्का मारून त्र्ाचंा पुनः प्रचाि किणविा. र्ा वशंात पुढे वाणसष्ठीपुत्र पुळुमाणव, 
र्ज्ञश्री, सातकर्मि वगैिे बिेच िाजे होऊन गेिे. पुिािातंीि गिनेप्रमािे सातवाहनानंी सुमािे ४५० वष े
म्हिजे णिस्तपूवय २२५ पासून णिस्तोत्ति २२५ परं्त िाज्र् केिे असाव.े 

 
सातवाहन िाजे वैणदकधमानुर्ार्ी होते. नाणशकच्र्ा एका िेखात गौतमीपुत्रािा ‘क्षणत्रर्ाचंा दपय 

हिि कििािा’ व ‘एकब्राह्मसि’ असे म्हटिे आहे, त्र्ावरून ते ब्राह्मसिही असावते. शकाचं्र्ा अमदानीत 
चाििेल्र्ा चातुवयण्र्यसंकिािा त्र्ानंी आळा घातिा, असे नाणशकच्र्ा एका िेखावरून णदसते. तथाणप, 
त्र्ाचंा बौद्ध धमासही आश्रर् होता. गौतमीपुत्र, त्र्ाची माता बािश्री, त्र्ाचा मुिगा पुळुमाणव र्ा सवांनी 
बौद्धणर्क्षूंकणिता िेिी कोिणविी, त्र्ाचं्र्ा चणिताथाकणिता गाव दान णदिे, वगिेै उल्लेख नाणशक व कािे 
रे्थीि िेण्र्ातं आढळतात. त्र्ावंरून त्र्ाचं्र्ा कािकीदीत दोन्ही धमांच्र्ा अनुर्ानंा समानतेने वागणवण्र्ात 
रे्त होते, असे णदसते. सातवाहन िाजे वैणदकधमानुर्ार्ी होते तिी त्र्ानंी संस्कृत णवदे्यिा आश्रर् णदल्र्ाचे 
णदसत नाही. ‘कथासणित्सागिा’त सातवाहन िाजािा जिणवहािाच्र्ा वळेी स्त्रीने उच्चाििेल्र्ा 
‘मोदकैस्ताय’ (अंगावि पािी मारू नको) र्ा साध्र्ा वाक्र्ाचा अथय कळिा नाही, असे म्हटिे आहे. 
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िाजशखेिाच्र्ा ‘काव्र्मीमासें’त कुन्तिाणधपणत सातवाहनाने आपल्र्ा अन्तःपुिात, प्राकृत र्ाषाच वापििी 
पाणहजे, असा सक्त णनर्म केिा होता, असे म्हटिे आहे, त्र्ावरूनही विीि गोष्टीत तर्थर् णदसते. णशवार् 
सातवाहनाचें सवय िेख प्राकृत र्ाषेतच आहेत. बौद्धधमाच्र्ा प्रचािापासून प्रथम पाणि व नंति प्राकृत र्ाषानंा 
जे महत्त्व आिे, ते पुढे गुप्त िाजाचं्र्ा अमदानीपरं्त तसेच िाणहिे. 

 
शकानंंति उत्ति हहदुस्थानात प्रथम पल्हवाचें व नंति कुशािाचें साम्राज्र् पसििे. कुशािवशंातीि 

कुजूि काडफीस्, वीम काडफीस्, कणनष्ट्क, हुणवष्ट्क व वासुदेव र्ाचंी नाव े प्रणसद्ध आहेत. वीम 
काडफीस्ने हहदु धमय स्वीकाििा असे णदसते. कािि त्र्ाच्र्ा नाण्र्ावंि त्र्ािा ‘माहेश्वि’ असे म्हटिे आहे 
आणि णशव व नंदी र्ाचं्र्ा आकृतीही उमटणवल्र्ा आहेत. सवय कुशाि िाजातं कणनष्ट्क हा श्रेष्ठ गििा जातो. 
दणक्षिेत सध्र्ा चािू असिेिा शाणिवाहन शक हा कणनष्ट्काने इ. स. ७८ र्ा वषी सुरू केिा, असे बहुतेक 
णविानाचें मत आहे. त्र्ाची नािी काबूि पासून गाझीपूिपरं्त सापडतात. एकदा ति त्र्ाने पाटणिपुत्रावि 
चाि करून तेथीि पंणडत अश्वघोष र्ास पकडून आपल्र्ा िाजधानीस नेिे. दणक्षिेत काठेवाड व माळवा 
रे्थे िाज्र् कििािे क्षत्रप त्र्ाचे अंणकत होते, त्र्ावरून त्र्ाच्र्ा हहदुस्थानातीि िाज्र्णवस्तािाची कल्पना 
रे्ईि. तो स्वतः बौद्धधमीर् होता. त्र्ा धमाच्र्ा प्रसािाथय त्र्ाने स्तूप बाधंिे व णविान् णर्क्षूंची काश्मीिात एक 
पणिषद र्िणविी. र्ा पणिषदेचा अध्र्क्ष प्रणसद्ध तत्त्वज्ञ व कणव अश्वघोष हा होता.  
 

णिस्तोत्ति दुसऱ्र्ा शतकाच्र्ा अखेिीस कुशाि साम्राज्र्ाचा ऱ्हास होऊ िागिा. त्र्ानंति त्र्ाचें 
िाज्र् पाचव्र्ा शतकात हूिाचं्र्ा स्वाऱ्र्ा होईपरं्त पंजाब व काबूि र्ा प्रातंाविच िाणहिे होते. दणक्षिेत 
माळवा व सौिाष्ट्र र्ा प्रातंात शकवशंीर् क्षत्रपानंी चौर्थर्ा शतकाच्र्ा अखेिीपरं्त णटकाव धििा होता. 
दणक्षिेत सातवाहन साम्राज्र्ाचाही णतसऱ्र्ा शतकाच्र्ा आिंर्ी अस्त झािेिा णदसतो. कुशाि व सातवाहन 
साम्राज्र्ें ज्र्ा प्रदेशातं पसििी होती, त्र्ातं अनेक िहान िहान िाज्रे् उत्पि झािी. ही िाज्रे् चौर्थर्ा 
शतकात गुप्तानंी उत्तिेस व वाकाटकानंी दणक्षिेत आपिे िाज्र् पसिीपरं्त जीव धरून होती, असे गुप्त व 
वाकाटक र्ाचं्र्ा कोिीव िेखावंरून णदसते. 

  
रे्थवि केिेल्र्ा ऐणतहाणसक हसहाविोकनावरून णिस्तपूवय चौर्थर्ा शतकापासून णिस्तोत्ति चौर्थर्ा 

शतकापरं्तच्र्ा िाजकीर् स्स्थतीची वाटकासं कल्पना रे्ईि. शुगंसाम्राज्र्ाच्र्ा अंतापासून गुप्ताचं्र्ा 
उदर्ापरं्त सुमािे चाि शतके उत्ति हहदुस्थानात हहदुधमािा व संस्कृतणवदे्यिा कोिी बिाढ्य िाजा 
पुिस्कता णमळािा नाही. [गुप्तिाजाचं्र्ा उदर्ापूवी सुमािे शरं्ि वष े नागवंशी िाजानंी उत्ति हहदुस्थानात अश्वमेधर्ज्ञ करून हहदुधमाचे 
पुनरुज्जीवन केिे व ससं्कृत णवदे्यिा आश्रर् णदिा, असे ब.ॅ जार्स्वाि म्हितात. (History of India, 150 to 350 A. D., p. 7). हे मत णवित्समंत 

व्हावर्ाचे आहे.] दणक्षिेत महािाष्ट्रातीि सातवाहन िाजे वैणदकधमानुर्ार्ी होते तिी त्र्ाचें िक्ष संस्कृतणवदे्यकडे 
नव्हते. र्ा काळातिे बहुतेक सवय िेख प्राकृत र्ाषेत आहेत. नाण्र्ावंि िाजाचंी नाव े व णबरुदे प्राकृत 
र्ाषेतच णिणहिेिी आढळतात. जनतेतही बौद्ध धमाचा सवयत्र प्रसाि झाल्र्ाने दानधमाचा ओघ स्तूप व चैत्रे् 
(देवळे) बाधंण्र्ात, बौद्ध णर्क्षूंस िाहण्र्ाकणिता िेिी कोिणवण्र्ात आणि स्तूप व िेिी र्ानंा शोर्ा 
आिण्र्ाकणिता णशल्पकाम व णचत्रकाम किम्र्ात खचय झािेिा णदसतो. साचंी व र्िहूत रे्थीि स्तूपासं व 
कािे, नाणशक, अजंठा इत्र्ाणद णठकािाचं्र्ा िेण्र्ातं िाजेिोकापं्रमािेच श्रेष्ठी, व्र्ापािी, सोनाि, सुताि, 
कािकून इत्र्ाणद णवणवध धंद्याचं्र्ा िोकानंी, तसेच शक-र्वनाणद पिकीर्ानंीही देिग्र्ा णदिेल्र्ा णवद्यमान 
कोिीव िेखावंरून णदसतात, त्र्ावरून विीि गोष्ट स्पष्ट होईि. [Cf. Dr. Sir R. G. Bhandarkar: A peep into the 

Early History of India (1920), p. 43.]  र्ा काळातीि एकही वैणदकधमीर् देवािर् अगि णशल्पकाम अस्स्तत्वात 
नाही, र्ावरूनही हेच अनुमान णनघते. र्ा काळातही हहदुधमय णटकून िाणहिा होता व क्वणचत् स्थळी त्र्ािा 
िाजाश्रर् णमळािा असेि; नाही असे नाही. उदाहििाथय, उत्तिेत वीम काडफीस् ने व माळव्र्ात रुिदामन् 
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र्ासािख्र्ा क्षत्रपानंी हहदुधमय स्वीकाििेिा णदसतो व त्र्ाचंा त्र्ास थोडाफाि आश्रर्ही असावा. णवशषेतः 
क्षत्रपाचंी िाजधानी उजै्जनी रे्थे संस्कृत णवदे्यस उते्तजन णमळत गेिे असेि. इ. स. १५० च्र्ा रुिदामन्च्र्ा 
णगिनाि रे्थीि णशिािेखावरून त्र्ाच्र्ा काळी व्र्ाकििाणद शासे्त्र, संगीताणद किा, गद्यपद्य काव्र्वाङ्मर् 
व तदुपर्ोगी अिंकािशास्त्र र्ाचंा अभ्र्ास होत असावा, असे णदसते. क्षत्रपाचं्र्ा िाज्र्ातच र्ास, सौणमल्ल, 
कणवपुत्र इत्र्ाणदकाचंी नाटके व वात्स्र्ार्नाचे ‘कामसूत्र’ णिणहिे गेिे असाव.े सवयसाधािि जनतेचे 
संस्कृतणवदे्यकडे िक्ष नव्हते, तिी णविानावंि आपल्र्ा िाणित्र्ाणद गुिानंी णतने मोणहनी टाकावर्ास सुिवात 
केिी होती, र्ात संशर् नाही. कािि तसे नसते, ति अश्वघोषासािख्र्ा कट्टि बौद्धधमीर्ाने आपिी काव्रे् 
संस्कृतात िचिी नसती. ‘सौंदिनंद’ काव्र्ाच्र्ा अखेिीस ‘िोकाचें िक्ष अन्र् णवषर्ाकंडून काढून मोक्षाकडे 
िावण्र्ाकणिता, मधातूंन कडू औषध द्याव,े त्र्ाप्रमािे मी हे संस्कृत काव्र् िचिे आहे’, असे त्र्ाने स्पष्ट 
म्हटिे आहे. तथाणप, र्ा चािश े वषांच्र्ा काळात नाव घेण्र्ासािखे संस्कृत काव्र्नाटकाणद गं्रथ फािसे 
णनमाि झािे नाहीत. र्ाच्र्ा उिट र्ाच काळात पाणि वाङ्मर् र्िर्िाटीस आिे व प्राकृतातही 
‘बृहत्कथा’णद गं्रथ णनमाि झािे. त्र्ावंरून संस्कृत णवदे्यिा िाजाश्रर् णमळाल्र्ाची उदाहििे अपवादात्मकच 
होत, हे णदसून रे्ईि.  

 
र्ा काळात हहदुधमास णवशषे िाजाश्रर् नव्हता व जनतेतही त्र्ाचा प्रसाि बौद्धधमाच्र्ा मानाने कमी 

होता. तिी त्र्ातीि णवचािी िोक नव्र्ा कािास अनुसरून त्र्ाची पुनघयटना किण्र्ात गंुतिे होते, असे 
णदसते. वैणदकधमातची तत्त्व ेसवयसाधािि िोकासं समजावी म्हिून पूवीच्र्ा संणक्षप्त व दुबोध सूत्रगं्रथाबंद्दि 
मनुस्मृणत, र्ाज्ञवल्क्र्स्मणृत र्ासंािख्र्ा स्मृणत सुबोध अनुष्टुभ् छंदात णिणहल्र्ा गेल्र्ा. ‘महार्ाित’ व 
‘िामार्ि’ र्ा गं्रथासंही सध्र्ाचे रूप र्ाच काळात प्राप्त झािे असाव.े बौद्ध व जैन धमांचा अहहसेवि कटाक्ष 
आहे व ते तत्त्व सवयमान्र् होत आहे, असे पाहून र्ा स्मृतींतही ते तत्त्व मान्र् किण्र्ात आिे व पूवीच्र्ा 
हहसाणवधानात्मक वचनासं पुष्ट्कळ अपवाद घािण्र्ात आिे. र्ा काळाच्र्ा आिंर्ी णशव, कुबेि, 
अणश्वनीकुमाि, धमय, इंि, सकंषयि, वासुदेव इत्र्ाणद देवताचंी पूजा होत असे, असे कौणटिीर् ‘अथयशास्त्र’ व 
नािेघाटातीि सातवाहनाचें णशिािेख [Buhler: Nanaghat Cave Inscription, A. S. W. I., Vol. IX, pp. 60 ff.] र्ावंरून 
णदसते. र्ातूंन पुढे ब्रह्मसा, णवष्ट्िु व णशव र्ा देवानंा प्राधान्र् आिे. र्ाणशवार् स्कंद, सूर्य इत्र्ाणदकाचंी पूजाही 
प्रचािात आिी. पूवीपासून तत्त्वज्ञान हे वैणदकधमाचे वैणशष्ट्ट्य होते. उपणनषदातं ईश्वि, जीव व जगत् 
र्ाणंवषर्ी अनेक णठकािी खोि व उद्बोधक णवचाि णवखुििेिे होते, त्र्ाचंा समन्वर् करून वदेान्तसूते्र 
णिणहिी गेिी. तसेच साखं्र्, र्ोग, न्र्ार्, मीमासंा इत्र्ाणद शास्त्राचंी मूिर्तू सूते्र र्ाच काळात णनमाि 
झािी. हे सवय वाङ्मर् पाणहिे असता बौद्धधमाशी टक्कि देण्र्ास वैणदकधमाने कशी तर्ािी चािणविी होती 
व िाजाश्रर्ाची संधी सापडताच त्र्ाचा त्र्ाने कसा पाडाव केिा, हे ध्र्ानात रे्ईि. 

 
णतसऱ्र्ा शतकाच्र्ा शवेटी उत्ति हहदुस्थानात गुप्त व णवदर्ात वाकाटक ही घिािी उदर्ोन्मुख 

असिेिी दृष्टीस पडतात. र्ापंकैी पणहल्र्ा घिाण्र्ाचा संस्थापक महािाज गुप्त हा मगधातीि एका 
संस्थानाचा िाजा होता. पणहल्र्ा दोन णपढ्यातं गुप्ताचें िाज्र् गंगेच्र्ा काठाकाठाने मगधापासून अर्ोध्रे्परं्त 
पसििे होते. महािाज गुप्ताचा नातू पणहिा चंिगुप्त र्ाने वैशािीच्र्ा णिच्छणवकुिोत्पि िाजकन्रे्शी णववाह 
केिा. र्ा णववाहाच्र्ा र्ोगाने वैशािी व मगध ही िाज्रे् एका छत्राखािी आिी व त्र्ामुळे चंिगुप्ताचे सामर्थर्य 
वाढिे. पुढे त्र्ाने आसपासची िहान िाज्रे् हजकून आपल्र्ा िाज्र्ास जोडिी व नंति ‘महािाजाणधिाज’ ही 
पदवी धािि केिी. आपिा व णिच्छणव कुळाचा सन्मान्र् संबंध जाहीि किण्र्ाकणिता त्र्ाने स्वतःच्र्ा व 
पत्नीच्र्ा नावाने सोन्र्ाची नािी पाडिी. त्र्ाने एक नवीन शकही सुरू केिा. त्र्ािा पुढे ‘गुप्तशक’ हे नाव 
प्राप्त झािे. त्र्ाचा मुिगा समुिगुप्त हा त्र्ाच्र्ापेक्षाही शूि व महत्त्वाकाकं्षी णनघािा. त्र्ाने उत्ति 
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हहदुस्थानातीि अनेक िाजाचंा उच्छेद करून त्र्ाचंा प्रदेश आपल्र्ा िाज्र्ास जोडिा व दणक्षि 
हहदुस्थानातही स्वािी केिी. र्ा णदस्ग्वजर्ानंति त्र्ाने हणिषेि नामक आपल्र्ा दिबािच्र्ा कवीिा आपिा 
पिाक्रम गद्यपद्यात्मक काव्र्ात वियन किावर्ास सागूंन ते वियन अशोकाच्र्ा णशिास्तंर्ावि कोरून ठेणविे. 

[See Allahabad Stone Pillar Inscription of Samudragupta, (G. I., No. 1).] तो स्तंर् अद्याणप प्रर्ागच्र्ा णकल्ल्र्ात आहे व 
त्र्ाविीि िेख थोडा खिाब झािा आहे, तिी त्र्ावरून त्र्ाच्र्ा णदस्ग्वजर्ाची पूिय कल्पना रे्ते. 

 
समुिगुप्त हा हहदुधमाचा कट्टा अणर्मानी व पुिस्कता होता. त्र्ाने णदस्ग्वजर् संपल्र्ावि अश्वमेध र्ज्ञ 

केिा व तणिदशयक नािी पाडिी. पुष्ट्र्णमत्र शुगंाच्र्ा कािानंति जवळ जवळ पाचश ेवष ेउत्ति हहदुस्थानात 
एखादा अपवाद वगळल्र्ास बहुधा कोिी अश्वमेध केल्र्ाचे नमूद नाही. त्र्ामुळे समुिगुप्तास त्र्ाच्र्ा 
वशंजाचं्र्ा िेखात ‘णचिोत्सिाश्वमेधाहता’ असे र्थाथय णवशषेि णदिे आहे. त्र्ाच्र्ा ‘अश्वमेध’ नाण्र्ावंि त्र्ाचे 
‘अश्वमेधपिाक्रमः’ हे णबरुद आढळते. समुिगुप्त हा मोठा णविान्, िणसक व किाणक्षज्ञ होता. प्रर्ागच्र्ा 
णशिास्तंर्ाविच्र्ा िेखात “त्र्ािा णविानाचंी संगणत फाि आवडे, त्र्ाने स्वतः शास्त्राचें अध्र्र्न केिे होते व 
आपल्र्ा कुशाग्रबदु्धीने बृहस्पतीस व संगीतनैपणु्र्ाने तुम्वरूस व नािदास िणज्जत केिे होते, उत्कृष्ट 
काव्र्णनर्ममतीमुळे त्र्ािा ‘कणविाज’ ही पदवी णमळािी होती, हणिषेिाणद कणव त्र्ाच्र्ा साणंनध्र्ात काव्र् 
किण्र्ास णशकिे”, असे म्हटिे आहे.  

 
समुिगुप्त इ. स. ३७५ च्र्ा सुमािास कािवश झािा असावा. त्र्ानंति त्र्ाचा पुत्र चंिगुप्त 

णवक्रमाणदत्र् गादीवि आिा, असे आतापरं्त समजत असत. पि अिीकडीि संशोधनावरून [डॉ. अ.स. 
अळतेकि र्ाचं्र्ा J. B. O. R. S. Vol. XIV, p.223 विीि ‘एक नवीन गुप्तिाजा’ हा िेख व आमचा ‘सशंोधनमुक्तावणि, सि पणहिा’ र्ातीि 
‘िामगुप्ताच्र्ा चणित्रावि नवीन प्रकाश’ आणि सशंोधन मुक्तावणि, सि ६, मधीि ‘गुप्तकािीन एक समस्र्ा: ऱामगुप्त’ हे िेख पाहा. आता िामगुप्ताचे 
तीन मूर्मतिेख णवणदशजेवळ सापडिे आहेत. (J. O. I, XVII, pp. 247 f.) त्र्ावंरून र्ा घटनाणंवषर्ी मुळीच सशंर् िाणहिा नाही.] 
समुिगुप्तानंति त्र्ाचा मुिगा िामगुप्त ह्यािा गादी णमळािी असे णदसते. पंजाब व काबिू रे्थे िाज्र् 
कििाऱ्र्ा कुशािानंी समुिगुप्तापढेु मान वाकणविी होती, पि त्र्ाच्र्ा णनधनानंति त्र्ानंी चळवळ किण्र्ास 
सुिवात केिी असावी. त्र्ाचें पणिपत्र् किण्र्ाकणिता िामगुप्ताने त्र्ाचं्र्ावि स्वािी केिी. त्र्ाच्र्ाबिोबि 
त्र्ाचा बंधु चंिगुप्त व िािी धु्रवस्वाणमनी ही होती. र्ा स्वािीत त्र्ािा अपर्श आिे व आपल्र्ा िािीिा 
शत्रूच्र्ा अंतःपुिात पाठवनू देण्र्ाच्र्ा अपमानास्पद अटीवि त्र्ाने आपिी व आपल्र्ा िोकाचंी मुक्तता 
किवनू घेतिी. त्र्ाचा र्ाऊ चंिगुप्त हा मोठा शूि व कुिाणर्मानी होता. त्र्ािा ही अट मुळीच मान्र् झािी 
नाही. पि त्र्ावळेी शत्रूच्र्ा कचाट्यातं सापडल्र्ामुळे ती कबूि किण्र्ाणशवार् गत्र्ंति नव्हते. तथाणप, तो 
मोठा रु्णक्तबाज व धैर्यवान् होता. त्र्ाने स्वतः स्त्रीवषे घेऊन व आपल्र्ाबिोबि स्त्रीवषेधािी सैणनक घेऊन 
शकनृपतीच्र्ा णशणबिात प्रवशे केिा आणि संधी साधून त्र्ािा ठाि माििे व त्र्ाच्र्ा सेनेचा फडशा 
उडणविा. धु्रवस्वाणमनीिा अथातच आपल्र्ा भ्र्ाड पतीबद्दि अत्र्ंत णतिस्काि व चंिगुप्ताबद्दि पे्रम वाटू 
िागिे. पुढे चंिगुप्ताने आपल्र्ा र्ावास पदच्रु्त करून गादी बळकाणविी. गुप्ताचं्र्ा घिाण्र्ात कतृयत्ववान् 
पुरुषासच गादी णमळावी, असा णनर्म णदसतो. त्र्ावरून िाज्र्ातीि णवचािी व प्रबळ मंत्र्र्ाचेंही त्र्ास 
साहाय्र् असाव े असे वाटते. नंति त्र्ाने धु्रवस्वाणमनीशी णववाह केिा. णतजपासून त्र्ािा कुमािगुप्त व 
गोहवदगुप्त हे पुत्र झािे. त्र्ाची कुबेिनागा नावाची दुसिीही एक िािी होती, णतजपासून त्र्ािा प्रर्ावतीगुप्ता 
ही मुिगी झािी. 

 
गादीवि आल्र्ावि चंिगुप्ताने प्रथम उत्तिेतीि कुशाि िाजाचा पाडाव केिा व त्र्ानंति माळवा व 

काठेवाड रे्थे िाज्र् कििाऱ्र्ा क्षत्रपावंि चाि केिी. हे शकवशंीर् क्षत्रप कुशािवशंीर् िाजानंी हसध 
काठेवाड व माळवा र्ा प्रातंावि नेमिेिे मूळचे प्रातंाणधपणत होत. त्र्ाचें त्र्ा र्ागात सुमािे सव्वातीनश ेवष े
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िाज्र् चािू होते व शवेटी शवेटी उत्तिेतीि त्र्ाचं्र्ा सम्राटानंी सत्ता संपुष्टात आल्र्ावि ते बाह्यतः आपिासं 
क्षत्रप हकवा महाक्षत्रप म्हिवीत असिे तिी एकंदिीत स्वतंत्रच होते. अशा बणिष्ठ शतू्रचा पिाजर् किण्र्ास 
दुसऱ्र्ा एखाद्या प्रबि िाज्र्ाच्र्ा साहाय्र्ाची अपेक्षा होती. त्र्ा वळेेस णवदर्ात वाकाटक घिािे उदर्ास 
आिे होते. र्ा घिाण्र्ाचा मूळ पुरुष हवध्र्शणक्त र्ाचे नाव पुिािात व अजंठ्याच्र्ा एका त्रुणटत िेखातही 
आिे आहे. अजंठ्याच्र्ा िेखातं त्र्ािा णिज म्हटिे आहे, त्र्ावरून सातवाहनापं्रमािेच वाकाटक हेही 
ब्राह्मसि असावते. हवध्र्शणक्त मगधाच्र्ा महािाज गुप्ताचा समकािीन असावा. त्र्ाचा मुिगा प्रथम प्रविसेन 
र्ाने अस्ग्नष्टोम, आप्तोर्ाम इत्र्ाणद श्रौतर्ाग केिे होते. पुढे र्ा वशंात पृणथवीषेि र्ा नावाचा महापिाक्रमी 
िाजा झािा. तो समुिगुप्ताचा समकािीन होता. त्र्ाचे िाज्र् महािाष्ट्र व णवदर्य र्ा देशावंि पसििेिे 
णदसते. समुिगुप्ताने दणक्षिेतीि पूवय णकनाऱ्र्ािगतचे देश हजकिे, पि पणिमेकडीि देश पादाक्रातं न 
किताच तो मागे णफििा. त्र्ावरून त्र्ाने वाकाटकाशंी दोन हात किण्र्ाचे मुद्दाम टाळिे असाव,े असे 
णदसते. वाकाटक व क्षत्रप र्ाचंी िाज्रे् एकमेकासं िागनू होती, त्र्ावरून त्र्ामंध्रे् िाजनीतीच्र्ा सामान्र् 
तत्त्वाप्रमािे णवतुष्ट असिे पाणहजे. तेव्हा चंिगुप्ताने वाकाटकाशंी स्नेहसंबंध जोडून क्षत्रपावंि चाि केिी व 
त्र्ाचंा पुिा नार्नाट केिा. िाजकाििाने घडून आिेिा हा संबधं दृढ किण्र्ाकणिता त्र्ाने आपिी मुिगी 
प्रर्ावतीगुप्ता पृणथवीषेिाच्र्ा मुिास म्हिजे णितीर् रुिसेन र्ास णदिी. ही गोष्ट इ. स. ३९५ च्र्ा सुमािास 
घडिी असावी, असे नािी व णशिािेख र्ावंरून संशोधकानंी अनुमान केिे आहे. [V. A. Smith, The Vakataka 
Dynasty of Berar in the Fourth & Fifth century A. D. (J. R. A. S. For 1914, p. 317.)] 

 
क्षत्रपाचंा समूळ उच्छेद केल्र्ावि काठेवाड व माळवा हे प्रातं चंिगुप्ताने आपल्र्ा िाज्र्ास जोडिे, 

उजै्जनी रे्थे आपिी िाजधानी नेिी व ‘णवक्रमाणदत्र्’ ही पदवी धािि केिी. तेव्हापासून उजै्जनीशी 
णवक्रमाणदत्र्ाचे नाव संिग्न झािे आहे. र्ानंति थोयाच वषांनी त्र्ाचा जामात णितीर् रुिसेन हा मिि 
पाविा. त्र्ावळेी त्र्ाचे दामोदिसेन व णदवाकिसेन उफय  णितीर् प्रविसेन हे मुिगे अल्पवर्ी होते. म्हिून 
चंिगुप्ताने आपल्र्ा दिबािचे धोििी व कतयबगाि अणधकािी णवदर्ास पाठवनू तेथीि कािर्ाि चािणवण्र्ास 
आपल्र्ा मुिीस मदत केिी. प्रविसेन वर्ात आल्र्ावि त्र्ास गादी णमळािी. त्र्ानंति तो िाज्र्कािर्ाि 
कसा कितो, हे पाहण्र्ास चंिगुप्ताने आपल्र्ा दिबािचा मुत्सद्दी व कणव काणिदास र्ास णवदर्ास पाठणविे 
असे णदसते. र्ा प्रसंगाने काणिदासाचे णवदर्ात काहंी काळ वास्तव्र् झािे असाव.े  

 
ह्याप्रमािे चंिगुप्ताचे िाज्र् सवय उत्ति हहदुस्थानर्ि पसििे होते व दणक्षि हहदुस्थानातही महािाष्ट्र 

व णवदर्य र्ाचंा िाज्र्कािर्ाि त्र्ाच्र्ा तंत्राने चाििा होता. त्र्ाच्र्ा णवस्तृत साम्राज्र्ात हहदुधमाचा सवयत्र 
प्रसाि झािेिा णदसतो. र्ा वेळेपासून हहदु देवासं णदिेल्र्ा देिग्र्ाचें कोिीव िेख दृष्टीस पडतात. अिीकडे 
प्रणसद्ध झािेल्र्ा मथुिेच्र्ा णशिािेखात एका शवै आचार्ाने णशवहिगाची प्रणतष्ठापना केल्र्ाचा उल्लेख आहे. 
त्र्ाच्र्ा एका माडंणिकाने णवणदशजेवळ उदर्णगणि रे्थे णवष्ट्िु व चंणडका र्ाचं्र्ा मूर्मत कोिणविेल्र्ा अद्याणप 
णवद्यमान आहेत. तेथेच दुसऱ्र्ा एका णशिािेखात चंिगुप्ताच्र्ा वीिसेन नामक पििाष्ट्रमंत्र्र्ाने णशवाच्र्ा 
पूजेकणिता एक गुहा कोिल्र्ाचा णनदेश आहे. णवदर्ात प्रर्ावतीगुपे्तने िामटेकावि कार्मत्तक शुद्ध िादशीस 
श्रीिामचंिाच्र्ा पार्ाजंवळ णदिेिा ताम्रपट प्रणसद्ध आहे. चंिगुप्त व त्र्ाचा जामात रुिसेन हे णवष्ट्िुर्क्त 
होते, ति चंिगुप्ताचा नातू णितीर् प्रविसेन हा णशवोपासक होता. र्ा सवय उल्लखेावंरून चंिगुप्ताच्र्ा 
साम्राज्र्ात हहदुधमाची कशी र्िर्िाट झािी, ते णदसून रे्ते.  

 
चंिगुप्त हा स्वतः मोठा णविान्, िणसक व संस्कृतणवदे्यचा अणर्मानी होता. उज्जणर्नीच्र्ा 

णवित्पणिषदेपढेु त्र्ाने काणिदासाणद इति कवींप्रमािेच स्वतः पिीक्षा णदिी होती, हे मागीि प्रकििात 
साणंगतिेच आहे.त्र्ाच्र्ा एका सुवियमुिेवि त्र्ािा ‘रूपकृती’ असे म्हटिे आहे. त्र्ावरून त्र्ाने रूपके 
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(नाटके) –ही णिणहिी असावीत असे णदसते. त्र्ाने आपल्र्ा अंतःपुिातही संस्कृत र्ाषाच उपर्ोगात 
आििी पाणहजे, असा णनर्म केिा होता. त्र्ाच्र्ा सुवियमुिावंि त्र्ाचे श्लोकाधांत णनिणनिाळ्र्ा प्रकािे 
आिंकाणिक वियन केिे आहे. त्र्ावरूनही त्र्ाचे संस्कृत र्ाषेविीि पे्रम णदसून रे्ते. संस्कृत णवदे्यिा असा 
पुिस्कता णमळाल्र्ावि ती अत्र्ंत वैर्वसंपि झािी ति त्र्ात नवि कार्? चंिगुप्त णविान् िोकानंा 
मोठमोठ्या अणधकािावंि नेमीत असे. त्र्ाच पििाष्ट्रमंत्री कौत्सगोत्रीर् वीिसेन शाब हा व्र्ाकिि, अथयशास्त्र 
व न्र्ार् र्ातं णनष्ट्िात असून कवीही होता, असे त्र्ाच्र्ा िेखात म्हटिे आहे. ‘मुिािाक्षस’ नाटकाचा कता 
णवशाखदत्त हाही चंिगुप्ताच्र्ा दिबािी होता, असे काही णविानाचें मत आहे. र्ा कवीच्र्ा ‘देवीचन्िगुप्तम्’ 
नावाच्र्ा नाटकातीि काही उतािे अिीकडे प्रणसद्ध झािे आहेत, त्र्ावंरून वि णदिेिी िामगुप्ताची 
हकीकत जुळणविी आहे. र्ाणशवार् कामन्दकाचा ‘नीणतसाि’ हा अथयशास्त्राविचा गं्रथ व काही पुिािेही र्ा 
कािात झािी असावी, असे संशोधकाचें म्हििे आहे. र्ा कािात स्थापत्र्, णशल्पकिा, णचत्रकिा इत्र्ाणद 
किाही ऊर्मजतावस्थेत आल्र्ा. गुप्तकािीन इमािती अद्याणप क्वणचत णठकािी दृष्टीस पडतात. उदर्णगणि रे्थे 
व इतित्र तत्कािीन णशल्पकिेचे व अजंठ्याच्र्ा िेण्र्ातं णचत्रकिेचे थोडेसे काम अवणशष्ट आहे, त्र्ावरून 
र्ा किामंध्रे् तत्कािीन कािाणगिानंी णकती प्रावीण्र् णमळणविे होते, र्ाची कल्पना रे्ते. 

 
चंिगुप्ताच्र्ा िाज्र्ात सवयत्र शातंता, सुव्र्वस्था व सौिाज्र् होते, असे तत्कािीन िेखावंरून णदसते. 

हहदू, बौद्ध, जैन इत्र्ाणद हहदुस्थानातीि सवय धमांच्र्ा अनुर्ार्ानंा आपापल्र्ा धमाच्र्ा आज्ञापं्रमािे 
वागण्र्ास स्वातंत्र्र् होते. समुिगुप्ताच्र्ा णदस्ग्वजर्ापासून िाज्र्ाचा णवस्ताि वाढिा, अनेक िाजाकंडून 
खंडिी रे्ऊ िागिी, व्र्ापािाचे मागय खुिे झािे, शूि व कतयबगाि मनुष्ट्र्ासं आपल्र्ा अंगचे गुि 
दाखणवण्र्ास संधी णमळािी व णविानाचं्र्ा णविते्तचे चीज होऊ िागिे. देशातीि सुबते्तचे प्रणतहबब 
तत्कािीन नाण्र्ातं णदसून रे्ते, असे म्हितात. चंिगुप्ताची सोन्र्ाची नािी अनेक प्रकािची व णवपिु 
सापडतात, त्र्ावरून त्र्ाच्र्ा िाज्र्ातीि र्िर्िाटीचे अनुमान किता रे्ते. फा हार्नने उत्ति हहदुस्थानात 
शकेडो मिै प्रवास केिा, पि त्र्ािा कोठेही चोिाकंडून त्रास झािा नाही; र्ावरून चंिगुप्ताच्र्ा िाज्र्ातीि 
सुव्र्वस्थेची कल्पना रे्ते. ‘सवय िोक सुखी व आनंदी असून गुिोत्कषात एकमेकावंि विचढ किण्र्ाचा 
प्रर्त्न किीत आहेत असे णदसते’, असे त्र्ाने णिहून ठेविे आहे. देशात सवयत्र धमयशाळा व धमाथय दवाखाने 
होते व त्र्ातं अिपाण्र्ाची व औषधाचंी मोफत सोर् केिी जात असे. िाज्र्कािर्ाि मोठ्या दक्षतेने 
चािणवण्र्ात रे्ई व अपिाध्र्ासं णशक्षा सौम्र् प्रमािात णदिी जात आहे. सािाशं, त्र्ा वळेच्र्ा िोकानंा 
आपि िामिाज्र्ात आहो, असे वाटत असल्र्ास नवि नाही.  

 
र्ा गुप्तकािीन पणिस्स्थतीचे प्रणतहबब आपिासं काणिदासाच्र्ा काव्र्ातं पडिेिे णदसते. प्रो. कीथ 

र्ानंी म्हटल्र्ाप्रमािे काणिदासाच्र्ा सवय गं्रथातं स्वकािीन पणिस्स्थतीणवषर्ी संतोष व समाधान णदसते, ते 
गुप्तकािीन सावयणत्रक संपितेचे द्योतक असाव.े तसेच त्र्ाच्र्ा गं्रथातं णदस्ग्वजर्, अश्वमेध र्ाग वगैिेचे जे 
वियन आिे आहे, त्र्ातही तत्कािीन पणिस्स्थणत इणतहासाच्र्ा वाचकासं स्पष्ट णदसते. णदिीप, िघु, िाम 
इत्र्ाणद एकापेक्षा एक गुिाने विचढ असिेल्र्ा िाजषींची चणिते्र िसाळवािीने वियन किीत असता 
काणिदासाच्र्ा मनिक्षपूुढे समिगुप्त, चंिगुप्त र्ासंािख्र्ा शूि, धीि, णविान्, प्रणतर्ासंपि, िणसक व उदाि 
िाजाणधिाजषींची उदाहििे असल्र्ास नवि नाही. वणसष्ठाश्रमाकडे जात असता णदिीपािा ब्राह्मसिानंा 
स्वतः णदिेल्र्ा अग्रहाि ग्रामातं र्ज्ञस्तंर् णदसिे; त्र्ाची प्रजा मनूने घािून णदिेल्र्ा मर्ादेपासून एक 
िेसर्िही ढळिी नाही; आपल्र्ाकडे गुरुदणक्षिेकणिता आिेिा णविान् ब्राह्मसि णवमुख जाऊ नरे् म्हिून 
प्रत्र्क्ष कुबेिावि चाि किण्र्ाचा िघूने णनिर् केिा; अणतथीच्र्ा िाज्र्ात व्र्ापाऱ्र्ानंा नद्या आपल्र्ा घिच्र्ा 
कूपासािख्र्ा वाटू िागल्र्ा व ते दिीखोऱ्र्ातूंन घिातल्र्ाप्रमािे णनःशकंपिे णफरू िागिे; तसेच खािींतून 
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ित्ने, शतेातूंन उत्कृष्ट पीक व अिण्र्ातूंन हत्ती र्ा रूपानंी पृणथवी स्विक्षिाबद्दि त्र्ािा मोबदिा देऊ 
िागिी; उज्जणर्नीतीि दुकानातं कोट्यवणध तेजः पुंज मौणक्तकहाि, शखं व हशपिे, तसेच णहिवगेाि पाचूचे 
खडे व पोवळी व्र्वस्स्थतपिाने िाविेिी पाहून समुिात आता केवळ पािीच णशल्लक िाणहिे आहे कार्, 
असे कोिािाही वाटत असे ; उजै्जनी वैर्वसपंि असल्र्ामुळे णतिा ‘णवशािा’ हे साथय नाव प्राप्त झािे होते; 
आपिे सुचणित कमी झाल्र्ामुळे स्वगयस्थ िोक तेथे रे्ऊन िाणहिे व त्र्ानंी आपिी अवणशष्ट पुण्र्ाई खचूयन 
हा स्वगाचा एक िम्र् र्ागच णनमाि केिा की कार् असे वाटे; णवदर्य सौिाज्र्ामुळे िम्र् झािा होता; त्र्ाची 
िाजधानी समृद्ध होती, इत्र्ाणद वियने काणिदासाच्र्ा गं्रथातं वाचताना बहुश्रुत वाचकासं आपि 
गुप्तकािातच आहो, असे वाटल्र्ावाचून िाहत नाही. कोित्र्ाही कवीच्र्ा गं्रथातं, णवशषेतः 
समाजस्स्थतीच्र्ा वियनात, तत्कािीन पणिस्स्थतीचे प्रणतहबब न कळत पडत असते. तेव्हा काणिदासाच्र्ा 
गं्रथातं ते णदसिे ति नवि नाही. 
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प्रकिि णतसिे 
 

जन्मस्थािाचा वाद 
 

Others abide our question. Thou art free! 
We ask and ask – Thou smilest and art still, 
Outtopping knowledge. [आंग्िकणवसम्राट् शके्सणपर्िणवषर्ीची ही उणक्त कणवकुिगुरु 
काणिदासासही िागू पडेि.] 
 

Matthew Arnold. 
  

काणिदासाच्र्ा कािाणवषर्ीच्र्ा णवणवध मताचें पिीक्षि करून तो उजै्जनीच्र्ा णितीर् चंिगुप्त- 
णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा काळी होऊन गेिा असावा, असे आपि पणहल्र्ा प्रकििात णनणित केिे. त्र्ावरून 
त्र्ाच्र्ा आरु्ष्ट्र्ाचा उत्ति र्ाग उजै्जनीस गेिा असावा, हे उघड आहे व र्ाणवषर्ी सवांचे ऐकमत्र् आहे. 
तथाणप, तो मूळचा कोठिा, त्र्ाची जन्मर्णूम कोित्र्ा प्रातंातीि, स्वर्ावतः संस्कािक्षम अशा त्र्ाच्र्ा 
मनावि कोित्र्ा प्रदेशातीि णनसगाचा व व्र्वहािाचा प्रथम ठसा उमटिा, र्ाणवषर्ी संशोधकानंी अनेक मते 
प्रगट केिी आहेत. त्र्ाचंा थोडक्र्ात णवचाि करू. 

 
र्ा बाबतीत आपल्र्ा र्ावनाप्रधान बंगािी बंधंूच्र्ा मताचा प्रथम णवचाि केिा पाणहजे. अणखि 

र्ाितािा ििामर्तू झािेिा असा हा कणव आपल्र्ा प्रातंात उत्पि झािा, असे ते अणर्मानाने 
प्रणतपाणदतात. किकत्त्र्ािा त्र्ानंी एक काणिदास-सशंोधनसणमणत स्थाणपिी आहे व णतच्र्ा वतीने दिवषी 
ते आषाढ प्रणतपदेिा णनबधंवाचन, व्र्ाख्र्ान, गार्न, वादन, इत्र्ाणद कार्यक्रमाने ‘काणिदास उत्सव’ 
साजिा किीत असतात. मूर्मशदाबादेत गड्डा हशगरु र्ा गावी काणिदासाचा जन्म झािा, असे त्र्ानंी ठिणविे 
असून त्र्ा णठकािी त्र्ाचे स्मािक किण्र्ाचा त्र्ानंी प्रर्त्न चािणविा आहे. तेथे एक काणिदास-
जन्मपीठोत्सव कणमटी स्थापन झािी आहे. णतने एक काणिदास-पाठशािा चािणविी आहे व प्रणतवषी 
सिस्वतीपूजोत्सवाच्र्ा वळेी तेथे साणहत्र्सम्मेिनाचा व इति मनोिंजक कार्यक्रम किण्र्ात रे्तो. 
सिकािच्र्ा मदतीने त्र्ानंी तेथे एक तिाव खोदवनू त्र्ािा ‘काणिदाससागि’ असे नाव णदिे आहे. 
काणिदासािा तीन णस्त्रर्ा होत्र्ा व त्र्ाचं्र्ा सहवासात तो णनिणनिाळ्र्ा णठकािी िाहत होता. णवदु्यन्मािा र्ा 
आपल्र्ा पत्नीसह व्रक्षानीतिा गावी त्र्ाने काही णदवस वास केिा; श्रीपाट दोगाणछर्ा र्ा गावी त्र्ाने 
आपिा णितीर् संबधं व पुत्राचा णववाह केिा, अशा बंगािात अद्याणप दंतकथा प्रचणित आहेत. [विीि माणहती 

काणिदासणमतीच्र्ा ‘काणिदासजन्मपीठसर्ाि अनुष्ठानपत्र’ र्ा बगंािी चोपयावरून घेतिी आहे.] दंतकथाचंा पुिावा सवयस्वी 
णवश्वसनीर् नसतो, हे आपि मागे पाणहिेच आहे. तेव्हा काणिदास बंगािी होता, हे णसद्ध किण्र्ाकणिता 
बंगािी संशोधक जी प्रमािे पढेु आितात, त्र्ाचंा णवचाि कििे जरूि आहे. 

   
(१) कवीच्र्ा ‘काणसदास’ ह्या नावावरूनच तो बंगािी होता, हे णसद्ध होते. काणिदास हा प्रथम 

अगदी अडािी होता, पि पुढे तपिरे्ने प्रसि झािेल्र्ा कािी देवीच्र्ा कृपेने तो णविान् व प्रणतर्ासपंि कणव 
झािा व नंति काणिदास र्ा नावाने प्रणसद्ध झािा, अशी आख्र्ाणर्का सवय प्रातंाचं्र्ा प्राचीन पिंपिेच्र्ा 
पंणडतासं माहीत आहे. कािी देवीची पूजा बंगािात सवयत्र होते व काणिदास हे नाव अद्याणप बंगािातच 
पुष्ट्कळ िोक धािि कितात. र्ावरून काणिदास हा मूळचा बंगािचा, हे णसद्ध होते. 
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र्ा प्रमािात णवशषे तर्थर् णदसत नाही. काणिदास हा एखाद्या देवतेच्र्ा कृपेने एकदम उत्कृष्ट कणव 
बनिा, ही िौणकक समजूत णनिाधाि आहे, हे आम्ही पुढे दाखणविाि आहो. णशवार् काणिदास हा कािी 
देवतेचा र्क्त होता, असे णदसत नाही. त्र्ाच्र्ा गं्रथाचं्र्ा आिंर्ी त्र्ा देवतेची स्तुणत आढळत नाही. 
‘ऋतुसंहािा’णद जे सात गं्रथ काणिदासाचे म्हिून सवयमान्र् झािे आहेत, त्र्ामंध्रे् कािी देवतेचे वियन फक्त 
एका श्लोकात (कुमाि॰ ७, ३९) व तेही र्गवान् शकंि णववाहाकणिता णहमािर्गहृी जात असताना ती 
त्र्ाचं्र्ा पणिवािात होती म्हिनू आिे आहे. [‘कुमािसरं्व’ ९, ४९, र्ा श्लोकातही पावयतीचे मनोिंजन किण्र्ाकणिता कािीने णवकट 
नृत्र् केिे त्र्ाचे वियन आहे. पि तो व त्र्ानंतिचे सगय काणिदासाचे नसावेत असे सशंोधकाचें मत आहे. र्ाणवषर्ी णववेचन पुढे पाचव्र्ा प्रकििात 

केिे आहे.] त्र्ावरून कवीने काणिदास हे नाव कािी देवतेच्र्ा र्क्तीमुळे धािि केिे नसून ते त्र्ाच्र्ा 
माताणपतिानंी त्र्ाच्र्ा बािपिी ठेविे होते, हे उघड आहे. इसवी सनाच्र्ा चौर्थर्ा-पाचव्र्ा शतकात कािी 
देवतेची पूजा माळव्र्ात प्रचणित असावी, असे वाटते. उदर्णगणि रे्थे एका गुहेत िादशर्जुा देवीची 
गुप्तकािातीि मूर्मत अद्याणप र्ग्नावस्थेत णवद्यमान आहे. णतिा डॉ. र्ाडंािकि आणद णविान् चंणडका 
म्हितात. [Dr. Sir R. G. Bhandarkar: A Peep into the Early History of India, p. 52.] कािी हे चंणडकेचेच एक रूप होर्. 
उजै्जनीिा अद्याणप कािीचे देवािर् दृष्टीस पडते. मध्र् हहदुस्थानात कािी, चामुण्डा र्ासंािख्र्ा उग्र 
देवताचंी पूजा काणिदासानंतिही एक-दोन शतके चािू होती, हे सातव्र्ा शतकातीि र्वर्तूीच्र्ा 
‘माितीमाधवा’त माितीिा पद्मावतीच्र्ा (सध्र्ाच्र्ा पवार्ाच्र्ा) स्मशानात काही कापाणिकानंी चामुण्डेपुढे 
बळी देण्र्ाकणिता नेिे होते, असा प्रसंग घातिा आहे, त्र्ावरून णसद्ध होईि. तेव्हा काणिदासाचे आईबाप 
कािी देवतेचे उपासक असल्र्ाने त्र्ानंी कवीचे नाव काणिदास ठेविे, पि कणव स्वतः सौम्र्प्रकृणत 
असल्र्ाने कािीर्क्त नसून णशवर्क्तच होता, असे स्पष्ट णदसते. हहदुधमाच्र्ा उत्क्रमिावस्थेच्र्ा त्र्ा काळी 
माता-णपता एक देवतेचे, ति मुिे दुसऱ्र्ा देवतेचे उपासक असत, असे दृश्र् तत्कािीन इणतहासात णदसते. 
उदाहििाथय, णितीर् चंिगुप्ताची मुिगी प्रर्ावतीगुप्ता व जावई णितीर् रुिसेन णवष्ट्िूचे उपासक होते, ति 
त्र्ाचंा मुिगा णितीर् प्रविसेन हा णशवर्क्त होता, र्ावरूनही विीि गोष्ट णसद्ध होईि. णशवार् काणिदास हे 
एका िेखकाचे नाव वाकाटक नृपणत णितीर् प्रविसेन र्ाच्र्ा पट्टन रे्थे अिीकडे सापडिेल्र्ा ताम्रपटात 
आिे आहे. 

 
(२) काणिदासाने ‘मेघदूता’त िामणगिीवि र्क्ष ‘आषाढस्र् प्रथम णदवसे’ म्हिजे आषाढाच्र्ा 

पणहल्र्ा णदवशी मेघ पाहता झािा, असे म्हटिे आहे. बंगािात सौि मान प्रचणित असल्र्ाने तेथे चैत्र, 
वैशाख इत्र्ाणद मणहन्र्ाचें णदवस इंग्रजी मणहन्र्ाचं्र्ा तािखापं्रमािे एकोितीस ते एकतीसपरं्त मोजतात. 
तेथे शुक्ि व कृष्ट्ि हे चान्िमासाचे णनदशयक शब्द प्रचणित नाहीत व मणहन्र्ाचे तसे दोन पंधिवडेही मानीत 
नाहीत. काणिदास हा बंगािी होता व म्हिूनच ‘आषाढस्र् शुक्िपके्ष प्रणतपणद णतथौ’ असे न णिणहता 
‘आषाढस्र् प्रथमणदवसे’ असे णिणहता झािा. मनुष्ट्र् कोठेही िाहत असिा तिी त्र्ाचे पूवयसंस्काि िुप्त होत 
नाहीत. म्हिून काणिदास पुढे माळव्र्ात हकवा णवदर्ात कामाणनणमत्त िाहत असिा तिी आपिे बंगािी 
पंचागं णवसििा नाही. तो स्वतः उत्तम ज्र्ोणतषी होता. त्र्ाने ‘ज्र्ोणतर्मवदार्िि’ नामक ज्र्ोणतषणवषर्क 
सवयमान्र् गं्रथ णिणहिा आहे. तेव्हा त्र्ािा सूर्ोदर्ापासून दुसऱ्र्ा णदवशीच्र्ा सूर्ोदर्ापरं्तच्र्ा काळास 
णदवस, आणि चंि व सूर्य र्ाचं्र्ा णर्ि गतीमुळे त्र्ाचं्र्ामध्रे् १२ अंश अंति पडण्र्ास िागिाऱ्र्ा काळास 
णतणथ म्हितात, ही साधी गोष्ट माहीत नव्हती, असे म्हिता रे्त नाही. तेव्हा पक्ष व णतणथ र्ाचंा उल्लेख न 
किता त्र्ाने णदवस र्ा शब्दाचा प्रर्ोग केिा आहे. त्र्ावरून त्र्ाचे वशंदेशीर्त्व णसद्ध होते. 

 
हे प्रमािही पिीक्षिाच्र्ा कसोटीस उतित नाही. ‘मेघदूता’तीि विीि श्लोकात काणिदासािा 

‘आषाढ मणहन्र्ाच्र्ा आिंर्ी’ एवढाच अथय णववणक्षत असल्र्ाने त्र्ाने ‘आषाढस्र् प्रथमणदवसे’ असा प्रर्ोग 
केिा, असे म्हिता रे्ईि. एखाद्या काव्र्ात ‘शुक्िपके्ष प्रणतपणत्तथौ’ र्ासािख्र्ा प्रर्ोगाची अपेक्षा कििे 
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बिोबि होिाि नाही. दुसिे असे की सध्र्ा कािगिनेच्र्ा ज्र्ा णवणवध पद्धणत हहदुस्थानच्र्ा णनिणनिाळ्र्ा 
प्रातंातं प्रचणित आहेत, त्र्ा तशाच पूवीही काणिदासकािी होत्र्ा, हे प्रथम णसद्ध केिे पाणहजे. त्र्ा 
बाबतीत कोिीव िेखाचंा पुिावा अत्र्तं णवश्वसनीर् म्हिून िक्षात घेण्र्ासािखा आहे. णिस्तपूवय व 
णिस्तोत्ति एक दोन शतकातंीि महािाष्ट्रात सातवाहनाचं्र्ा व क्षत्रपाचं्र्ा आणि मथुिेस क्षत्रप व 
कुशािवशंीर् कणनष्ट्काणद िाजाचं्र्ा िेखातं णमत्र्ा णदिेल्र्ा आढळतात. त्र्ावंरून असे णदसते की, त्र्ा 
काळी वषाचे ग्रीष्ट्म, वषा व हेमन्त हे तीन ऋतु मानीत असत. र्ा ऋतंूचे दणक्षिेत [‘िञो वाणसणठपुतस णसणिणपळुमाणर्स 
सवंछिे छठे ६ णगम्हपखे पंचमे ५ णदवसे....’ हा नाणशकच्र्ा िेण्र्ातीि वणसष्ठीपुत्र श्रीपळुुमाणर् र्ा सातवाद्दन िाजाच्र्ा िेखातीि कािणनदेश पाहा. 

(Ep. Ind., Vol. VIII, p. 59).] आठ पक्ष व प्रत्रे्क पक्षाचे १५ णदवस व उत्तिेत [‘महािाजस्र् काणिष्ट्कस्र् स ं३ हे ३ णद २२ एतरे् 

पुवयरे्’ हा कणनष्ट्काच्र्ा कािकीदीत सािनाथ रे्थे बौद्धछत्रस्तंर्ावि कोििेल्र्ा िेखातीि कािणनदेश पाहा.] चाि मणहने व प्रत्रे्क 
मणहन्र्ाचे सुमािे तीस णदवस अशी गिना केिी जात असे. त्र्ावळेी चैत्र, वैशाख इत्र्ादी नाव े फािशी 
प्रचािात नव्हती. काठेवाड व माळवा रे्थे शकक्षत्रपाचं्र्ा आश्रर्ाने ज्र्ोणतर्मवदे्यच्र्ा अभ्र्ासास उते्तजन 
णमळून, चैत्राणद मास, शुक्ि हकवा कृष्ट्ि पक्ष व णतणथ ही सध्र्ा हहदुस्थानात बहुतेक प्रातंातं प्रचणित 
असिेिी कािगिनापद्धणत सुरू झािी व ती क्षत्रपाचं्र्ा अगदी आिंर्ीच्र्ा िेखातही दृष्टीस पडते. पुढे 
हळूहळू इति प्रातंातं णतचा प्रसाि झािा. तथाणप, काणिदासकाळी म्हिजे णिस्तोत्ति चौर्थर्ा व पाचव्र्ा 
शतकात पक्ष व णतणथ र्ा शब्दाचंाच माळवा व णवदर्य र्ा प्रातंातं सिास उपर्ोग केिा जात होता, असे णदसत 
नाही. उदाहििाथय, साचंीच्र्ा णितीर् चंिगुप्ताच्र्ा आम्रकाद्दयव नामक सेनापतीच्र्ा िेखाच्र्ा शवेटी ‘स.ं ९३ 
र्ािपद णद. ४’ व कुमािगुप्ताच्र्ा कािकीदीत कोििेल्र्ा मानकुवाि रे्थीि मूतीवि ‘संवत् १२९ ज्रे्ष्ठमास 
णद. १८’ असाच कािणनदेश केिा आहे. काणिदासाच्र्ा ‘मेघदूता’तीि कािाचा उल्लखे अगदी र्ाच तऱ्हेचा 
आहे. णितीर् प्रविसेनाच्र्ा दुणदर्ा गावच्र्ा ताम्रपटात ‘सवंत्सि २३ वषापक्ष ४ णदवस १०’ असा उल्लखे केिा 
आहे. त्र्ावरूनही प्राचीन पद्धणत त्र्ा काळी अगदीच प्रचािातून गेिी नव्हती, हे उघड आहे. काही िेखातं 
शुक्ि हकवा कृष्ट्ि पक्षाचा णनदेश असिा तिी णदन शब्दाचाच प्रर्ोग केिा आहे णतथीचा नाही. [णवश्वबमयन्चा 

गंगधाि रे्थीि णशिािेख (G. I., No. 17).] त्र्ावरून णदन व णतणथ र्ामंधीि जो बािीक रे्द बंगािी संशोधक पुढे 
माडंतात, तो तत्काळी मान्र् झािा नव्हता, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा ‘आषाढस्र् प्रथमणदवसे’ र्ा वचनावरून 
कवीच्र्ा वगंदेशीर्त्वाबद्दिचे अनुमान र्ोग्र् णदसत नाही. 

 
काणिदासाच्र्ा गं्रथाचें णनःपक्षपातीपिाने वाचन केल्र्ास तो बंगािी होता, असे मानण्र्ास एकही 

णनणित गमक सापडत नाही. जेथे कणव जन्मिा, िहानपिी खेळिा, बागडिा, त्र्ा णठकािचे संस्काि 
त्र्ाच्र्ा मनावि दृढ असावते, त्र्ा स्थिावि त्र्ाचे णवशषे पे्रम असाव,े त्र्ाचा उल्लेख त्र्ाच्र्ा गं्रथातं विचेवि 
र्ावा, अशी आपिी अपेक्षा असते. पि काणिदासाच्र्ा गं्रथातं बंगािणवषर्ी तसे उल्लेख णदसत नाहीत. 
म्हिून काणिदास बंगािी होता, असे म्हिता रे्त नाही. 

 
आता आपि ‘काणिदास काश्मीिात जन्मिा’ र्ा मताकडे वळू. हे मत णदल्ली रु्णनव्हर्मसटीचे 

संस्कृतचे प्रोफेसि कै. पंणडत िक्ष्मीधि कल्ला र्ानंी एक स्वतंत्र पुस्तक [Lachhmidhar Kalla: The Birth-Place of 

Kālidāsa (1926).] णिहून अनेक प्रमािानंी णसद्ध किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे. त्र्ा सवांचा रे्थे णवचाि कििे 
शक्र् नाही. तथाणप, त्र्ाचें म्हििे थोडक्र्ात पुढे माडूंन त्र्ाचा णवचाि करू. 
 

“काणिदासाच्र्ा गं्रथात णहमािर्ाचे णवस्तृत व सूक्ष्म वियन रे्ते, हे सवांस माहीत आहे. 
‘कुमािसंर्वा’त णहमािर्ाच्र्ा वियनानेच काव्र्ास आिंर् झािा आहे; ‘मेघदूता’तीि र्क्षाचे णनवासस्थान 
अिका ही णहमािर्ाविच होती; ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त परुूिव् व ऊवयशी र्ाचंी प्रथम रे्ट काश्मीिाजवळ 
गंधमादन पवयतावि झािी व पुढे ऊवयशीचा णवर्ोग झाल्र्ावि िाजा त्र्ाच पवयतावि र्टकू िागिा; 
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‘िघुवशंा’च्र्ा पणहल्र्ा सगात णदिीप वणसष्ठाश्रमास जातो तोही णहमािर्ाविच; ‘शाकंुतिा’तीि कण्व व 
मािीच र्ाचें आश्रम र्ाच पवयतश्रेष्ठावि कवीने वसणविे आहेत; र्ावरून णहमािर्ावि त्र्ाचे णकती पे्रम होते, 
ते णदसून रे्ईि. ही सवय स्थळे काश्मीिात हसधु नदीच्र्ा खोऱ्र्ात होती, हे णसद्ध किता रे्ते. उदाहििाथय, 
वणसष्ठाश्रमाजवळ गंगाप्रपात होता; त्र्ा णठकािी णदिीप िक्षि किीत असिेल्र्ा वणसष्ठाच्र्ा धेनूवि एका 
हसहाने झडप घातिी. काणिदासाने त्र्ा हसहािा ‘र्तेूश्विपाश्वयवती’ म्हटिे आहे. काश्मीिात विीि 
प्रदेशातीि र्तेूशतीथय प्रणसद्ध आहे. काश्मीिातच हसधु व माणिनी नद्या, शचीतीथय, सोमतीथय व ब्रह्मससि ही 
तीथे व शक्रघाट ही सापडतात. आपल्र्ा कथानकाच्र्ा सोर्ीसाठी शचीतीथय व शक्रघाट ही 
हस्स्तनापुिाजवळ होती, असे कवीने वर्मििे असिे तिी ती नाव ेत्र्ािा पूवयपणिणचत असल्र्ामुळेच सुचिी 
असावी. ‘िघुवशंा’त (२, ३५) वणसष्ठधेनूवि झडप घाििािा हसह आपिास णनकंुर्ाचा णमत्र म्हितो. हा 
णनकंुर् कोि, र्ाचा टीकाकािासं उिगडा झािा नाही. पि काश्मीिच्र्ा ‘नीिमतपिुािा’त कुबेिाने दुष्ट 
णपशाचाबंिोबि रु्द्ध करून त्र्ास काश्मीिातून हाकून देण्र्ाकणिता णनकंुर्ाची र्ोजना केिी होती, अशी 
कथा आिी आहे; त्र्ावरून काणिदासास काश्मीिच्र्ा प्राचीन कथाचें ज्ञान होते, असे णदसते. काश्मीिच्र्ा 
काही णवणशष्ट िीतीिीवाजाचें व िौणकक समजुतींचेही प्रणतहबब काणिदासाच्र्ा गं्रथातं पडिेिे णदसते. 
णववाहप्रसंगी सासूने हकवा दुसऱ्र्ा कोिी सौभ्र्ाग्र्वती स्त्रीने विाच्र्ा मस्तकािा मािा बाधंावी, असा 
काश्मीिात णिवाज आहे, हे तदे्दशीर् णववाहपद्धतीवरून णदसते. ‘िघुवशंा’ंतही इंदुमतीने अजाच्र्ा गळ्र्ात 
स्वतः माळ न घािता आपल्र्ा सुनन्दा नामक उपमातेकडून ती घािणविी आहे. मासे मािण्र्ाच्र्ा हनद्य 
वृत्तीमुळे धीवि जातीिा काश्मीिात बणहष्ट्कृत मानतात, असे ‘ईश्विप्रत्र्णर्ज्ञाणवमर्मशनी’ नामक काश्मीिी 
टीकेत म्हटिे आहे. ‘शाकंुतिा’तही शकंुतिेची अंगठी एका धीविािा सापडते. पुढे त्र्ािा नगििक्षक 
पकडतात; त्र्ापंैकी एकजि धीविाच्र्ा धंद्यािा उदे्दशून ‘णवशुद्ध इदानीमाजीव:’ (मोठा पणवत्र धंदा!) असे 
उद्गाि काढतो व त्र्ावि, ‘हा माझा णपढीजात धंदा असल्र्ामुळे हनद्य नाही’ अशा अथाचे तो धीवि उत्ति 
कितो. र्ा प्रवशेातही वि साणंगतिेिी काश्मीिातीि समजूतच प्रणतहबणबत झािी आहे. काणिदास काश्मीिी 
शवै मताचा म्हिजे ‘प्रत्र्णर्ज्ञादशयना’चा अनुर्ार्ी होता असे णदसते. र्ा दशयनात सदाणशव हे एकच 
सवयव्र्ापी तत्त्व मानिे आहे. त्र्ाची णशव व शणक्त ही दोन रूपे सृणष्टणनमािाकणिता होतात. शक्तीच्र्ा 
साहाय्र्ाने णशव चिाचि सृणष्ट उत्पि कितो व स्वतःही णनर्तीस्तव शक्तीचे आविि घेऊन जीव बनतो. र्ा 
आवििामुळे त्र्ािा स्वतःचे णवस्मिि पडते. पुढे गुरूपदेशाने, अध्र्ात्मदशयनाभ्र्ासाने हकवा इति काही 
काििाने जीवाचे आविि नष्ट झाल्र्ावि त्र्ािा आपल्र्ा पूवयस्वर्ावाची ओळख (प्रत्र्णर्ज्ञा) पटते व नंति 
त्र्ाचे पिम तत्त्वाशी ऐक्र् होते. र्ा तत्त्वज्ञानात एक प्रकािच्र्ा णनर्तीमुळे जीवास स्वतःच्र्ा सत्र्स्वरूपाचे 
णवस्मिि पडते व नंति काही काििाने मधिा आवििरूपी पडदा दूि झाल्र्ावि स्वस्वरूपाचे ज्ञान होते, ही 
कल्पना मुख्र् आहे व ती काणिदासाच्र्ा सवय नाटकातं आिी आहे. उदाहििाथय, ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ 
नाटकात णसद्धादेशामुळे मािणवकेिा वषयर्ि अज्ञातवासात िहाव े िागिे. पुढे णतच्र्ा दासी णवणदशसे 
आल्र्ावि णतची णवदर्यिाजकन्र्ा म्हिून सवांस ओळख पटिी; ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त ऊवयशी कुमािवनात 
गेल्र्ाबिोबि कार्मत्तकेर्ाच्र्ा शापाने िता झािी, पुढे िाजािा सगंमनीर् मणि णमळाल्र्ावि त्र्ाच्र्ा र्ोगाने 
णतिा पूवयरूप प्राप्त झािे; ‘शाकंुतिा’त दुवासाच्र्ा शापाने दुष्ट्र्ंतािा शकंुतिेची णवस्मणृत पडिी, पि अंगठी 
णदसल्र्ाबिोबि त्र्ाची स्मणृत जागृत झािी. र्ा सवय कथानकावंरून काणिदासाच्र्ा नाटकावंि 
प्रत्र्णर्ज्ञादशयनाची कशी छाप बसिी आहे, ते णदसून रे्ईि. ‘शाकंुतिा’च्र्ा र्ितवाक्र्ात शकंिािा 
‘पणिगतशणक्त’ असे णवशषेि मुद्दाम कवीने र्ोणजिे आहे. त्र्ावरून काणिदास काश्मीिी होता हे णसद्ध होते. 
‘मेघदूता’ंत अिका नगिीत र्क्षाच्र्ा णनवासस्थानाचे वियन आिे आहे, त्र्ात कल्पनेच्र्ा पुष्ट्कळ र्िाऱ्र्ा 
असल्र्ा तिी कणव आपल्र्ा जन्मस्थानाचे वियन कितो आहे, असे स्पष्ट णदसते. अिकानगिी कैिास 
पवयतावि होती, असे कवीने वर्मििे आहे. हा कैिास म्हिजे काश्मीिातीि हिमुकुटपवयतच होर्. रे्थे शकंि 
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वास कितात, असे म्हितात. ‘नीिमतपुिािा’त श्रीशकंि प्रर्ागापासून हिमुकुटपवयतापरं्त ज्र्ा मागाने 
गेिे त्र्ाचे वियन आिे आहे. त्र्ानंा वाटेत नैणमषािण्र्, गंगािाि, कुरुके्षत्र, णवष्ट्िुपद, हंसिाि व 
उत्तिमानसतीथय, ही स्थाने िागिी, असे त्र्ा पुिािात म्हटिे आहे. र्ापंैकी बहुतेक स्थिाचें वियन 
काणिदासाने ‘मेघदूता’त र्क्षमुखाने केिे आहे. त्र्ावरूनही कवीच्र्ा मनात मेघािा हिमुकुटपवयताविच 
नेण्र्ाचे होते, र्ात संशर् नाही. अिकेतीि र्क्षाच्र्ा णनवासस्थिाचे जे वियन आिे आहे ते 
हिमुकुटपवयताच्र्ा पार्र्थर्ाशी वसिेल्र्ा प्राचीन मर्ग्रामास (म्हिजे सध्र्ाच्र्ा मणिगावास) अक्षिशः िाग ू
पडते. जवळच्र्ा टेकडीवरून सवय गावाचा देखावा दृष्टीस पडतो. णतच्र्ा पार्र्थर्ाशी दगडानंी बाधंिेिे एक 
सुंदि सिोवि आहे. त्र्ािा तेथीि िोक फाि पणवत्र मानतात. हीच र्क्षाच्र्ा घिाजवळची वापी. गावापासून 
थोया अंतिावि मोठमोठ्या णशिाचंा संचर् आहे, तोच मेघदूतातीि कुबेिाचा प्रासाद असावा. रे्थून 
थोया अंतिावि खािच्र्ा बाजूस वणसष्ठाचा आश्रर् व र्तेूशाचे पणवत्र देवािर् आहे. गावाच्र्ा ‘मर्ग्राम’ र्ा 
नावावरून पूवी रे्थे र्क्षाचंी वसती असावी. अकिाव्र्ा शतकापरं्त मर्ग्राम इणतहासात प्रणसद्ध होते. णवणवध 
प्रकािाचंी पुष्ट्पे, नृत्र्गीताणद किा, सुिापान, इत्र्ाणदकाचें जे वियन मेघदूतात आिे आहे,ते काश्मीिासच 
िाग ू पडते; कािि त्र्ा तऱ्हेची काश्मीिची वियने कल्हिाची ‘िाजतिंणगिी’, णबल्हिाचे  
‘णवक्रमाकंदेवचणित’ वगैिे गं्रथातं रे्तात. म्हिून आपल्र्ा काळी र्िर्िाटीत असिेल्र्ा मर्ग्राम र्ा आपल्र्ा 
जन्मर्मूीचे तसे वियन काणिदासाने केिे असल्र्ास त्र्ात आिर्य नाही. 

 
इ. स. च्र्ा सहाव्र्ा शतकात हूिाचं्र्ा काश्मीिावि स्वाऱ्र्ा झाल्र्ा. त्र्ा काळच्र्ा धादंिीत 

काणिदासास पत्नी व जन्मर्णूम र्ाचंा त्र्ाग किावा िागिा वइति काळच्र्ा काश्मीिी पंणडतापं्रमािे तो 
िाजाश्रर्ाथय र्टकू िागिा. ‘ऋतूसंहािा’त हवध्र् पवयताजवळीि प्रदेशाची उष्ट्िता कवीिा अणतशर् 
तापदार्क होऊन त्र्ािा णप्ररे्ची वािंवाि आठवि झािेिी णदसते. र्क्षाची णविहावस्था वियन किण्र्ाच्र्ा 
णमषाने काणिदासाने स्वतःचे णवर्ोगदुःख वर्मििे आहे. र्क्षाचे णनवासस्थान हीच कवीची जन्मर्णूम व ती 
काश्मीिात होती, हे आम्ही दाखणविे आहे. त्र्ावरून काणिदास काश्मीिी होता, असे आपिासं म्हिता 
रे्ते.” 

 
प्रो. िक्ष्मीधि कल्ला र्ानंी अनेक प्रमािानंी आपिे मत णसद्ध किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे, पि तो 

सफि झािा आहे, असे वाटत नाही. विीि मतावि अनेक आके्षप घेता रे्तात. प्रथमतः ‘काणिदास’ हे नाव 
काश्मीिी णदसत नाही. र्ामह, रुिट, कैर्ट, जय्र्ट, मम्मट, कल्हि इत्र्ाणद अनेक काश्मीिी पंणडताचंी 
नाव े ‘िाजतिंणगिी’ व इति गं्रथावंरून आपिासं ज्ञात झािी आहेत. पि ‘काणिदासा’ सािखे नाव त्र्ा 
नाममाणिकेत आढळत नाही. दुसिे असे की, काणिदास काश्मीिी असता ति कल्हिासािखा चौकस व 
साके्षपी गं्रथकाि तसा उल्लेख आपल्र्ा गं्रथात केल्र्ाणशवार् िाहता ना. णबल्हिाच्र्ा जीवनक्रमाचे 
‘िाजतिंणगिी’त जे वियन आिे आहे, त्र्ावरूनही विीि गोष्ट णसद्ध होते. णशवार् काणिदासाचे र्ौगोणिक 
ज्ञान अणतशर् णबनचूक होते, असे त्र्ाच्र्ा गं्रथावंरून णदसते. हहदुस्थानच्र्ा सवय र्ागाचें – हकबहुना 
हहदुस्थानच्र्ा बाहेिच्र्ाही काही प्रदेशाचें – वियन ‘िघुवंश’, ‘मेघदूत’ इत्र्ादी ग्रथातं आिे आहे. पि त्र्ात 
कोठेही चूक आढळत नाही. उिट प्रत्रे्क णठकािचे वैणशष्ट्ट्य मोजक्र्ा शब्दात सागंण्र्ाची काणिदासाची 
हातोटी सवांनी वाखाणििी आहे. असा हा कणव काश्मीिातीि अप्सिस्तीथय, शचीतीथय, शक्रावताि ही स्थळे 
आपल्र्ा कथानकाच्र्ा जरूिीस्तव हस्स्तनापुिाजवळ आहेत म्हिून दडपून देईि, असे वाटत नाही. ती 
खिोखिच त्र्ा णठकािी असिी पाणहजेत, असे वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. णशवार् र्ातंीि काही स्थळे 
दुसऱ्र्ा गं्रथावंरून ज्ञात होतात, त्र्ाविून ती काश्मीिातीिच होत, असे म्हिता रे्त नाही. उदाहििाथय,  
‘महार्ािता’तही कण्वाचा आश्रर् माणिनी नदीच्र्ा तीिावि होता, असा उल्लखे आिा आहे. कैिास, 
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अिका, मन्दाणकनी र्ाचं्र्ाणवषर्ीच्र्ा ज्र्ा र्ौगोणिक कल्पना इति गं्रथावंरून होतात, त्र्ाच 
काणिदासाच्र्ा गं्रथात णदसल्र्ा पाणहजेत. ही स्थिे काश्मीिात आहेत असे साधािितः कोिाही मानीत 
नाही. काणिदासाच्र्ा गं्रथातं णनर्मदष्ट केिेल्र्ा नद्याचंी, तीथांची व आश्रमाचंी नाव े ‘नीिमतपुिािा’तीि 
काश्मीि वियनात आिी आहेत. पि ते पुिाि इ.स. च्र्ा चौर्थर्ा-पाचव्र्ा शतकाइतके जुने वाटत नाही. 
उिट  ‘पद्मपुिािा’प्रमािेच त्र्ा पुिािानेही व्र्क्तींची व स्थिाचंी नाव ेकाणिदासाच्र्ा गं्रथावंरून घेतिेिी 
णदसतात.  

 
काश्मीिच्र्ा णवणशष्ट िीतीणिवाजाचंी म्हिून जी उदाहििे प्रो. कल्ला र्ानंी णदिी आहेत, तीही 

णनिार्क वाटत नाहीत. ‘शाकंुतिा’तीि वि उल्लेणखिेल्र्ा प्रवशेात धीविास समाजाने बणहष्ट्कृत केिे, असा 
कोठेही उल्लेख नाही. काणिदासकािी बौद्धमताचा िोकाचं्र्ा मनावि इतका पगडा बसिा होता की, 
धीविाचा धंदाही त्र्ासं हहसेमुळे हनद्य वाटू िागिा होता. म्हिून काणिदासाने स्वकािीन िोकासं 
जाणतप्राप्त कमे किण्र्ात पाप नाही, हे त्र्ा प्रवशेात साणंगतिे आहे. त्र्ात काश्मीिातच प्रचणित असिेल्र्ा 
समजुतीचा उल्लखे पाहिे र्ोग्र् होिाि नाही. 

 
काणिदासाच्र्ा तत्वज्ञानाचा णवचाि किताना तो काश्मीिी शवै संप्रदार्ाचा अनुर्ार्ी होता कार्, 

र्ाचा णनियर् करू. सध्र्ा रे्थे एवढे सागंण्र्ास हिकत नाही की, ते मत श्रीशकंिाचार्ाच्र्ा केविािैतमताशी 
बिेच जुळते. ते त्र्ाचं्र्ा कािानंति काश्मीिात प्रसाि पाविे असाव.े णशवार् काणिदासाच्र्ा गं्रथातं ते 
कोठेही स्पष्टपिे आिे नाही. काणिदासाच्र्ा नाटकातं एखाद्या शापाने काही काळ पे्रमी जीवाचंी ताटातूट व 
नंति त्र्ाचें मीिन होते, ही कल्पना प्रधान आहे, र्ात शकंा नाही. पि ही कल्पना कवीस 
प्रत्र्णर्ज्ञादशयनावरून सुचिी, असे म्हिण्र्ास आधाि नाही. कािि जशी ही ताटातूट शापमिूक असते, 
तसेच जीवाचंी णवस्मृतीही शापमूिक असते, असे प्रत्र्णर्ज्ञादशयन म्हित नाही. ‘शाकंुतिा’च्र्ा 
र्ितवाक्र्ातीि ‘पणिगतशणक्त’ र्ा णवशषेिाचा ‘पावयतीसणहत’ असाही अथय किता रे्तो; त्र्ावरूनही कणव 
प्रत्र्णर्ज्ञादशयनानुर्ार्ी अतएव काश्मीिी होता, हे णसद्ध होत नाही. 

 
कोिताही कणव एखादा प्रसगं स्वतः अनुर्णवल्र्ाखेिीज केवळ कल्पनाशक्तीने त्र्ाचे णचत्र काढू 

शकत नाही हे खिे. पि त्र्ावरून काणिदासाचे घि अिकेत होते, त्र्ाच्र्ा घिच्र्ा णवणहिीच्र्ा पार्ऱ्र्ा 
पाचूच्र्ा णशळानंी बनणवल्र्ा होत्र्ा, तीत सोन्र्ाची कमळे होती व त्र्ाचें दाडें वैडूर्ाचे होते, असे म्हििे 
र्ोग्र् होिाि नाही. उत्तिमेघात कवीने आपल्र्ा कल्पनाशक्तीस स्वैि सोडून अिकेतीि वैर्वाचे, सौंदर्ाचे 
व चैनीचे वियन उत्कट िीतीने केिे आहे. त्र्ात वस्तुस्स्थणत पाहिे गैि होईि. आिखी असे की, इ. स. च्र्ा 
चवर्थर्ा शतकात काणिदासासािखा कणव उत्पि होम्र्ास काश्मीिात तशी पणिस्स्थणत होती, हेही णसद्ध झािे 
नाही. र्ा सवय काििामुंळे काणिदास काश्मीिी होता, हे णवधान पिीक्षिाच्र्ा कसोटीस उतित नाही.  
  

काणिदासाने हहदुस्थानातीि अनेक प्रातंाचंी वियने हुबेहुब केिी असल्र्ाने प्रत्रे्क प्रातंास तो 
आपिाच असे वाटण्र्ाचा संर्व आहे. उदाहििाथय, त्र्ाच्र्ा अनेक गं्रथातं णवदर्ाचा संबंध रे्तो. त्र्ाच्र्ा 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकात णवदर्यिाजकन्रे्च्र्ा पे्रमकथेचे संणवधानक आहे. ‘मेघदूता’तीि िामणगणि 
म्हिजे िामटेक हे मागे,साणंगतिेच आहे. ‘िघुवशंा’त णवदर्यिाजकन्र्ा इंदुमती णहचे स्वर्ंवि व णतच्र्ा 
णनधनानंति अजाचा शोक ज्र्ात वर्मििा आहे, ते म्हिजे सहावा व आठवा हे सगय उत्कृष्ट गििे जातात. 
पाचव्र्ा सगात ‘ऋद्धा ं णवदर्ाणधपिाजधानीम्’ (५, ४०), ‘सौिाज्र्िम्र्ानपिो णवदर्ान्’ (५, ६०) अशी 
णवदर्ाच्र्ा समृद्धीणवषर्ी व सुिाज्र्ाणवषर्ी वचने आिी आहेत. कवीने आपिे सवय गं्रथ वैदर्ी िीतीत णिहून 
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णतिा णविज्जनाचं्र्ा आदिास पात्र केिे आहे. र्ावरून काणिदास वैदर्य होता, असेही प्रणतपादिे शक्र् आहे 
व एका संशोधकाने तसे प्रणतपाणदिे आहेही. [F. G. Peterson: A Note on Kālidāsa, J.R. A.S., 1926, p.726.] तथाणप, 
णवदर्ातीि कोित्र्ाही एका र्ागाची णवशषे बािकाईची माणहती त्र्ाने कोठेही णदिी नाही. म्हिून णवदर्ास 
त्र्ाच्र्ा जन्मर्मूीचा मान देिे र्ोग्र् होिाि नाही. 

 
कै. म. म. हिप्रसादशास्त्री व प्रो. णश. म. पिाजंपे र्ानंी णवणदशजेवळच्र्ा बािीक स्थळाचें 

काणिदासाने वियन केिे आहे, असे दाखणविे आहे. ‘ही स्थिे एकंदि सहा असून त्र्ापंैकी नीचरै्मगणि हा एक 
डोंगि आहे आणि वननदी, णनर्मवन्ध्र्ा, हसधु, गन्धवती आणि गंर्ीिा र्ा पाच नद्या आहेत. र्ापैकी नीचैर्मगणि 
हा आपल्र्ा नावाप्रमािे िहानसा व ठेंगिासा डोंगि असावा आणि र्ा पाच नद्या ति बोिून चािून 
अप्रणसद्धच आहेत. त्र्ातंीि काही हल्लीच्र्ा नकाशातून व जुन्र्ा वियनातून क्वणचत् सापडतात आणि काही 
काणिदासाने वर्मिल्र्ा आहेत म्हिून त्र्ा उजै्जनीच्र्ा व णवणदशचे्र्ा आसपास कोठे तिी असल्र्ा पाणहजेत 
असे मानाव े िागते.’ (साणहत्र्सगं्रह, र्ाग १, पृ. ९६). र्ा पवयतावि व नद्यावंि काणिदासाचे अत्र्तं पे्रम 
होते, असे णदसते व त्र्ावरून प्रो. पिाजंपे र्ानंी काणिदास हा णवणदशचेा व म. म. हिप्रसाद शास्त्री र्ानंी तो 
मंदसोिचा िणहवासी व र्शोधमयदेवाचा आणश्रत असावा, असे प्रणतपादिे आहे. पि ते मनास पटत नाही. 
णवणदशा व उजै्जनी र्ाचं्र्ामधल्र्ा बािीक-सािीक नद्याचें काणिदासाने वियन केिे आहे हे खिे; तथाणप, खुद्द 
णवणदशचे्र्ा वियनास त्र्ाने सािे दोन-तीनच श्लोक घातिे आहेत. तो र्शोधमयदेवाच्र्ा काळापूवी शरं्ि 
सव्वाश े वष े होऊन गेिा, असे आपि पणहल्र्ा प्रकििात ठिणविे आहे. काणिदासाच्र्ा काळी णवणदशवेि 
गुप्ताखेंिीज दुसऱ्र्ा प्रबळ िाजाचें िाज्र् होते असे णदसत नाही. तेव्हा इति बऱ्र्ाच स्थिाचं्र्ा मानाने 
काणिदासाने मंदसोि व णवणदशा र्ाचें वियन जास्त केिे असिे तिी त्र्ा वियनात मातृर्मूीविच्र्ा पे्रमाची 
उत्कटता व्र्क्त होत नाही. 

 
पि णवणदशनंेति ज्र्ा नगिीची वाट कवीने र्क्षमुखाने मेघास साणंगतिी आहे, त्र्ा उजै्जनीच्र्ा 

वियनात मात्र तो अगदी तल्लीन झािेिा णदसतो. िामटेकाहून कैिासास जाताना णवणदशा कदाणचत् वाटेवि 
पडेि; पि उजै्जनी बिीच दूि पणिमेस िाहते. म्हिून ‘उत्ति णदशसे जािाऱ्र्ा तुिा जिी थोडे वाकडे जाव े
िागिे, तिी मेघा! उजै्जनीच्र्ा सौधावंि क्षिर्ि टेकण्र्ास अनमान करू नको’ असा आग्रह र्क्ष मेघास 
किीत आहे. काणिदासाने उजै्जनीच्र्ा वियनास पुिे अकिा श्लोक णदिे आहेत. र्ा श्लोकातं उजै्जनीच्र्ा 
अगणित संपत्तीचे, णसप्रा नदीवरून पहाटे वाहिाऱ्र्ा मंजुळ सुगंणध व शीत वार्ूचे, तेथीि णनिणनिाळ्र्ा 
स्थिाबंद्दि प्रणसद्ध असिेल्र्ा प्राचीन कथाचें, त्र्ा नगिीतीि प्रणसद्ध महाकाि नामक णशवाच्र्ा 
देवािर्ाचे, देवाच्र्ा सार्ंकािच्र्ा आितीच्र्ा वळेी होिाऱ्र्ा वशे्र्ानृत्र्ाचे व िात्री णप्रर्किास रे्टण्र्ास 
जािाऱ्र्ा अणर्साणिकाचें कवीने इतके सुंदि वियन केिे आहे की, उजै्जनीचे तत्कािीन स्वरूप वाचकाचं्र्ा 
मनिक्षपूुढे पूियपिे उरे् िाहते. इतके णवस्तृत वियन अिकेणशवार् दुसऱ्र्ा कोित्र्ाही नगिीचे कवीने केिे 
नाही, हे िक्षात ठेवण्र्ासािखे आहे. अिका ही बोिून चािून स्वगीर् नगिी. णतचे वियन किताना कवीने 
आपल्र्ा कल्पनाशक्तीस स्वैि सोडिे असिे ति त्र्ात आिर्य नाही. पि ज्र्ाअथी दुसऱ्र्ा कोित्र्ाही 
र्िूोकच्र्ा नगिीणवषर्ी काणिदासाचे पे्रम इतके उचंबळून रे्त नाही, त्र्ाअथी उजै्जनीसच त्र्ाचे 
बाळपिापासूनचे णदवस गेिे असावते, हे उघड आहे. 
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प्रकिि चौथे 
 

चवरत्रववषयक अिुमािे 
 

िोकोत्तराणा ंचेिावंस को िु ववज्ञािुमहणवि । 
– उत्तििामचणित. 

 
काणिदासाच्र्ा चणित्राणवषर्ी खािीि दंतकथा [R. V. Tullu: Traditionary Account of Kālidāsa. (Ind. Ant., 

Vol. XII, p. 115-17.)] प्राचीनपिंपिाणर्ज्ञ पंणडतातं प्रचणित आहेत – काणिदास हा एका ब्राह्मसिाचा मुिगा 
होता. तो पाच-सहा मणहन्र्ाचंा असताना त्र्ाचे आईबाप वाििे व तो पोिका झािा. अशा अवस्थेत 
दैववशात् तो एका गवळ्र्ाच्र्ा दृष्टीस पडिा. त्र्ाने त्र्ािा घिी नेऊन िहानाचा मोठा केिे. स्वतः गौिविय 
व शिीिाने सुकुमाि असल्र्ाने तो इति गवळ्र्ाचं्र्ा मुिातं खेळत असिा तिी सहज ओळखू रे्ई. तथाणप, 
त्र्ािा मुळीच णशक्षि न णमळाल्र्ामुळे वर्ाच्र्ा अठिा वषांपरं्त तो अगदी अडािी िाणहिा. जेथे तो िहात 
होता, त्र्ा नगिाच्र्ा िाजािा एक अणतशर् रूपवती व किाणर्ज्ञ अशी मुिगी होती. ती उपवि झाल्र्ावि 
णतच्र्ाकणिता िाजाने पुष्ट्कळ वि पाणहिे. पि त्र्ापंैकी एकही अणखिशास्त्रकिाणवशािद नसल्र्ाने णतिा 
पसंत पडेना. शवेटी िाजाने कंटाळून विसंशोधनाचे काम प्रधानावि सोपणविे. प्रधानािा काही काििाने 
िाजकन्रे्चा सूड घ्र्ावर्ाचा होता. एकदा तो गच्चीवि बसिा असता हा गवळ्र्ाच्र्ा मुिाबंिोबि जात 
असिेिा ब्राह्मसिकुमाि त्र्ािा णदसिा. िागिीच त्र्ािा एक रु्णक्त सुचिी. त्र्ाने त्र्ािा आपल्र्ा वायात 
बोिाणविे व आपल्र्ा रे्थीि अत्र्तं मौल्र्वान् वस्त्रािंकािानंी त्र्ािा र्णूषत करून व बिोबि अनेक तरुि, 
शास्त्रीपणंडताचंा िवाजमा देऊन िाजकन्रे्िा णनिोप पाठणविा की, काशीचे एक णविान् पंणडत आिे आहेत. 
तिी त्र्ाचंी पिीक्षा घेऊन आदिसत्काि किावा. णतच्र्ा अनुमतीने त्र्ािा णशष्ट्र्समुदार्ासह िाजसरे्त 
आििे. तेथीि पंणडतानंी त्र्ाच्र्ा णशष्ट्र्ापंुढेच हात टेकिे, तेव्हा िाजकन्रे्िा त्र्ाची पिीक्षा घेण्र्ाची जरूिी 
वाटिी नाही. तो स्वतः गौिकार् व देखिा असल्र्ामुळे िाजकन्रे्चे त्र्ाच्र्ावि पे्रम बसिे व िौकिच त्र्ाचंा 
णववाह झािा. पि पुढे दोन-चाि णदवसातं त्र्ाचे हबग बाहेि पडिे. तेव्हा त्र्ािा ठाि मािण्र्ाचा धाक 
घािून णतने त्र्ाच्र्ाकडून सवय वस्तुस्स्थणत समजून घेतिी. त्र्ावळेी णतिा अत्र्तं दुःख झािे. तथाणप, 
णववाह होऊन गेल्र्ावि कार् कििाि? नंति णतने त्र्ािा कािी देवीची उपासना किण्र्ास साणंगतिे. 
त्र्ानेही देवीच्र्ा पार्ाजंवळ धििे धििे, व ती प्रसि होईना तेव्हा स्वतः चा णशिच्छेद किण्र्ासही तो तर्ाि 
झािा. त्र्ाची र्णक्त व दृढणनिर् पाहून देवी प्रसि झािी व त्र्ाच्र्ा मस्तकावि णतने विद हस्त ठेणविा. 
तेव्हापासून तो अत्र्तं णविान् व प्रणतर्ासंपि कणव झािा व ‘काणिदास’ र्ा नावाने प्रणसणद्ध पाविा. 
 

काणिदास पित आल्र्ावि िाजकन्रे्स रे्टिा. त्र्ा वळेी णतने त्र्ािा ‘अस्स्त कणििास्ग्वशषेः’ 
(आपल्र्ा वािीत काही फिक झािा आहे कार्?) म्हिून णवचाििे. र्ावळेी काणिदासाची वैखिी देवीच्र्ा 
प्रसादाने पणवत्र झािी होती, म्हिून त्र्ाने ‘अस्त्रु्त्तिस्र्ा ंणदणश देवतात्मा णहमािर्ो नाम नगाणधिाजः’ असा 
आिंर् करून ‘कुमािसंर्व’, ‘कणित्कान्ताणविहगुरुिा’ इत्र्ाणद प्रकािे ‘मेघदूत’ व ‘वागथाणवव संपकृ्तौ 
वागथयप्रणतपत्तरे्’ अशा मंगिाने रु्क्त असा ‘िघुवशं’ अशी तीन काव्रे् धडाधड म्हिून दाखणविी. पुढे त्र्ाचे 
अनेक गं्रथ झािे व त्र्ाची कीर्मत णदगंतिी पसििी. अशा िीतीने आपिा र्ाग्र्ोदर् कििाऱ्र्ा िाजकन्रे्स 
मात्र तो मातृवत् व गुरुवत् मानू िागिा. त्र्ामुळे णचडून जाऊन िाजकन्रे्ने तुिा स्त्रीच्र्ा हातूनच मृत्रु् 
रे्ईि, असा शाप णदिा. तेव्हापासून काणिदासाच्र्ा आरु्ष्ट्र्ािा णनिाळेच वळि िागिे. त्र्ाचा बिाच काळ 
वशे्र्ाचं्र्ा सहवासात जाऊ िागिा. एकदा हसहििीपात आपिा णमत्र ‘जानकीहिि’कता कुमािदास र्ास 
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रे्टण्र्ाकणिता तो गेिा असता तेथीि वशे्रे्च्र्ा तोंडून ‘कमिे कमिोत्पणत्तः श्ररू्ते न तु दृश्र्ते’ (एका 
कमळातून दुसिे कमळ णनघते असे आम्ही ऐकतो, पि तसे कोठेही णदसत नाही) ह्या श्लोकाधाच्र्ा 
पूतीकणिता िाजाने मोठे बक्षीस िावल्र्ाचे त्र्ास समजिे. त्र्ाने िागिीच ‘बािे तव 
मुखाम्र्ोजात्कथणमन्दीवििर्म्’ (हे बाणिके, तुझ्र्ा मुखकमिावि नेत्ररूपी णनळी कमळे कशी णदसतात?) 
असा श्लोकाधय िचून त्र्ा समस्रे्ची पूर्मत केिी. िाजाने देऊ केिेल्र्ा बणक्षसाच्र्ा िोर्ाने वशे्रे्ने 
काणिदासािा गुप्तपिे ठाि माििे. पि कुमािदासास सशंर् आिा म्हिून त्र्ाने दिडावनू णवचािताच णतने 
आपिा गुन्हा कबिू केिा. आपल्र्ा णप्रर् णमत्राचा अशा िीतीने अंत झाल्र्ाचे समजल्र्ावि िाजािा अणतशर् 
वाईट वाटिे व त्र्ाने दुःखाच्र्ा र्िात काणिदासाच्र्ा णचतेवि स्वतःस जाळून घेतिे. काणिदासास जेथे 
अस्ग्न णदिा, ती जागा अद्याणप हसहििीपात माटि नावाच्र्ा दणक्षि प्रातंात णकहिदी नदीच्र्ा मुखाजवळ 
दाखणवतात, असे कै. म. म. डॉ. सतीशचिं णवद्यार्षूि र्ानंी म्हटिे आहे.  

 
िाजदिबािी असता काणिदासाने आपल्र्ा प्रणतरे्ने व समस्र्ापूतीने अनेक प्रसंगी पंणडतासं व 

आपल्र्ा आश्रर्दात्र्ा णवक्रमाणदत्र्ास चणकत केल्र्ाच्र्ा अनेक आख्र्ाणर्का पंणडतवगास माहीत आहेत. 
अशा णकत्रे्क आख्र्ाणर्का बल्लािकवीने, काणिदास अकिाव्र्ा शतकातीि दानशूि र्ोजिाजाच्र्ा सरे्त 
होता असे कल्पून, ‘र्ोजप्रबधंा’त णदल्र्ा आहेत. त्र्ासािख्र्ाच एकदोन रे्थे देतो –  

 
एकदा एका पंणडताने िाजसरे्त रे्ऊन ‘अम्र्ोणधजयिणधः पर्ोणधरुदणधवािाणंनणधवाणिणधः।’ अशी 

समुिवाचक सहा संस्कृत पर्ार् शब्द जींत गंुणफिे आहेत अशी ओळ म्हटिी, व समस्र्ापूर्मत किण्र्ाबद्दि 
पंणडतासं आव्हान केिे. सवय पंणडत स्तब्ध बसिे व त्र्ािा जर्पत्र णमळिाि इतक्र्ात काणिदासाने पुढे 
होऊन खािी णदल्र्ाप्रमािे श्लोक पुिा केिा:- 

 
अम्बा कुप्यावि िाि मूग्ध्िण ववधृिा गङे्गयमुत्सृज्यिाम् 
वविन् षण्मुख सन्ििं मवय रिा िस्या गविः का वद । 
कोपाटोपवशाविवृद्धवदिः प्रत्युत्तरं दत्तवान् 
अम्भोवधजणिवधः पयोवधरुदवधवारावंिवधवावरवधः । 

 
“एके णदवशी कुमाि कार्मत्तकेर्ाने श्रीशकंिानंा म्हटिे, ‘बाबा, तुम्ही र्ा गंगेिा डोक्र्ावि 

चढणविेिी पाहून आईिा फाि िाग आिा आहे. णतिा टाकून द्या.’ श्रीशकंिानंी उत्ति णदिे, ‘अिे, पि जी 
सदैव माझ्र्ावि पे्रम किते, णतने कोठे जाव?े’ त्र्ाबिोबि कार्मत्तकेर्ािा िाग रे्ऊन त्र्ाच्र्ा सहाही मुखातूंन 
‘अम्धोणधः जिणधः पर्ोणधः’ इत्र्ाणद प्रकािे सागिवाचक शब्द बाहेि पडिे! ” र्ा समस्र्ापूतीने तो पंणडत 
खणजि झािा, पि िाजास अणतशर् आनंद झािा, हे सागंावर्ास नकोच. 

 
ईश्विी कृपा नसिी ति णवद्या सपंादन किण्र्ास अत्र्ंत श्रम पडतात, हे माहीत असल्र्ाने 

काणिदास गिीब अज्ञ ब्राह्मसिासं िाजदिबािी पाणितोणषक णमळणवण्र्ास मदत किीत असे. एके प्रसंगी एक 
ब्राह्मसि िाजसरे्त आिा. त्र्ािा पुरुषसूक्ताची पणहिीच ओळ रे्त होती. तेवढी त्र्ाने सरे्त म्हिून 
दाखणविी; पि तेवढ्याने िाजा थोडाच संतुष्ट होिाि! काणिदास त्र्ा सरे्त होता व ब्राह्मसिाच्र्ा मुिेवरून 
त्र्ाचे णविते्तचे र्ाडंवि संपुष्टात आिेिे त्र्ाने ताडिे; पि त्र्ा गिीब ब्राह्मसिास साहाय्र् किण्र्ाकणिता तो 
पुढे होऊन म्हिािा – “महािाज! र्ा ब्राह्मसिाने आपिी मोठ्या खुबीने स्तुणत केिी आहे. त्र्ाच्र्ा 
म्हिण्र्ाचा आशर् हा – 
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सहस्त्रशीषा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद् । 
चवििश्चवकिश्छन्नस्िव सैन्ये प्रधाववि ॥ 

 
“िाजा! तुझे सैन्र् शतू्रवि चाि किीत असता शषे पृर्थवीच्र्ा र्ािाने स्वस्थानापासून चळतो, इन्ि 

चणकत होतो व सूर्य धुळीने झाकिा जातो.” र्ा श्लोकात काणिदासाने मोठ्या खुबीने र्थासंख्र् अिंकाि 
साधून िाजाकडून त्र्ा गिीब ब्राह्मसिास मोठे पाणितोणषक णमळवनू णदिे.  

 
र्ाप्रमािे नमुन्र्ादाखि काही दंतकथा व आख्र्ाणर्का वि उद्धृत केल्र्ा आहेत, त्र्ावंरून त्र्ाचंी 

तऱ्हा कळून रे्ईि. अशा आख्र्ाणर्कावंि णकती णवश्वास ठेवावा, र्ाणवषर्ी पणहल्र्ा प्रकििात (प.ृ ३) आम्ही 
थोडे णववचेन केिे आहे. अशा प्रकािच्र्ा काणिदासचणित्रणवषर्क आख्र्ाणर्का णतबटे णर्क्ष ू तािानाथ 
(णिस्तोत्ति १७ व ेशतक) र्ाच्र्ा गं्रथात प्रथम आढळतात, त्र्ावरून त्र्ा काणिदासाच्र्ा काळानंति हजाि-
बािाश ेवषांनंतिच्र्ा आहेत, हे णदसून रे्ईि. बाि, अणर्नंद, सोड्ढि वगैिेंनी काणिदासप्रशस्स्तपि अनेक 
श्लोक णिणहिे आहेत. तथाणप, र्ा आख्र्ाणर्कानंा अनुकूि र्ाचं्र्ा एकही उल्लेख त्र्ातं सापडत नाही. 
काणिदास व कुमािदास र्ाचं्र्ा सख्र्ाणवषर्ीचा उल्लेखही सोळाव्र्ा शतकातीि एका सीिोनी गं्रथात प्रथम 
णदसतो. त्र्ामुळे तोहीं णवश्वसनीर् मानता रे्त नाही. ‘जानकीहिि’ कता कुमािदास हा इ. स. ५१७-५२६ 
मध्रे् ज्र्ाने िाज्र् केिे, तो हसहििीपचा िाजा असिे शक्र् नाही व त्र्ा कवीचा काळ इ. स. ७००-७५० हा 
असावा, असे प्रो. कीथ [Keith: The date of Kumaradasa, J. R. A. S., 1901, pp. 578-582.] र्ानंी अनेक प्रमािानंी 
दाखणविे आहे. मागे पणहल्र्ा प्रकििात णवणवध प्रमािावंरून काणिदास इ. स. ४०० च्र्ा सुमािास होऊन 
गेिा असावा, असे आपि णनणित केिे आहे. त्र्ावरूनही विीि आख्र्ाणर्केत काही तर्थर् नाही हे णदसून 
रे्ईि. 

 
णवश्वसनीर् पिंपिागत आख्र्ाणर्काचं्र्ा अर्ावी आपिासं कवीच्र्ा समग्र गं्रथाचें आिोकन करून 

तच्चणित्रणवषर्क माणहतीचे कि जमणविे पाणहजेत. प्रत्रे्क गं्रथकािाच्र्ा णविते्तचे, मताचें व स्वर्ावाचे 
प्रणतहबब त्र्ाच्र्ा गं्रथातं पडत असते, हे तत्त्व आता सवयमान्र् झािे आहे. शके्सपीर्िसािख्र्ा ज्र्ा 
गं्रथकािाचं्र्ा चणित्राणवषर्ी आपिासं णवश्वसनीर् माणहती नाही, त्र्ाचं्र्ा गं्रथातंीि णवणवध प्रकािच्र्ा 
उल्लेखावंरून अनुमाने करून आपिे व वाचकाचें समाधान किण्र्ाचा पािात्र् चणित्रकािाचंा संप्रदार् आहे; 
त्र्ास अनुसरून खािीि प्रर्त्न केिा आहे. अशा प्रर्त्नाने कवीच्र्ा चणित्रातीि णवणवध प्रसंग ज्ञात होिे 
शक्र् नसते. तसेच कवीचे सवय गं्रथ िक्षात न घेता एखाद्या णठकािच्र्ा उल्लेखाचा कीस काढून अनुमान 
किीत गेिे ति अंधगजन्र्ार्ाने पुष्ट्कळदा फसगत होते. तथाणप, र्ा मर्ादा िक्षात ठेवनू कवीच्र्ा गं्रथाचें 
पिीक्षि केिे असता पुष्ट्कळ मनोिंजक माणहती णमळेि व ती दंतकथापेंक्षा जास्त णवश्वसनीर् ठिेि, र्ात 
संशर् नाही. 

 
काणिदास हा ब्राह्मसिकुळात जन्मिा होता, र्ात संशर् नाही. गुप्तकािात हहदुधमाचे व 

संस्कृतणवदे्यचे पुनरुज्जीवन झािे त्र्ा वळेी क्षणत्रर्वैश्र्ाणद इति जातींचे िोकही संस्कृतणवदे्यत पािंगत होत 
असत, असे समुिगुप्त, चंिगुप्त, हणिषेि इत्र्ाणदकाचं्र्ा कणवत्वनैपुण्र्ाबद्दि जे कोिीव िेखातं उल्लेख 
आढळतात, त्र्ावंरून णसद्ध होते; तथाणप, काणिदासाच्र्ा बहुतेक सवय गं्रथातं ऋषींची, णविान् ब्राह्मसिाचंी व 
र्ज्ञकत्र्ा र्जमानाचंी शब्दणचते्र आपिुकीच्र्ा र्ावनेने काढिेिी णदसतात व ‘शाकंुतिा’त त्र्ाने स्वतः 
वैणदक वृत्तात िचिेिा एक श्लोक घातिा आहे, त्र्ावंरून त्र्ाच्र्ा ब्राह्मसिजातीणवषर्ी संशर् िाहत नाही. 
तो मंदसोिचा िणहवाशी असावा, असे कल्पून म. र्. हिप्रसाद शास्त्री र्ानंी तो दसोिा ब्राह्मसि असावा असे 
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म्हटिे आहे, ते मात्र मान्र् किता रे्त नाही. कािि मंदसोिपेक्षा उजै्जनीशीच त्र्ाचा जास्त संबंध णदसतो, हे 
आपि मागे पाणहिे आहे.  

 
प्राचीन काळी णवणवध णवद्याचंा अभ्र्ास किण्र्ाकणिता हहदुस्थानात अनेक णठकािी णवद्यापीठे होती. 

पंजाबात तक्षणशिा, मगधात नािंदा, काठेवाडात विर्ी, माळव्र्ात उजै्जनी र्ा णठकािाचं्र्ा णवद्यापीठाचें 
सुंदि वियन प्राचीन पाणि वाङ्मर्ात व णचनी र्ाते्रकरंूच्र्ा प्रवासवियनातं आढळते. र्ाणशवार् णठकणठकािी 
णविान् ब्राह्मसिानंी स्थाणपिेिी गुरुकुिे असत. अशा णठकािी वदेवदेागें, व्र्ाकििज्र्ोणतषाणद शासे्त्र, 
न्र्ार्मीमासंाणद दशयने र्ाचेंच केवळ अध्र्र्न होत नसे, ति सुधामधुि काव्रे्ही णनमाि किण्र्ास प्रोत्साहन 
णमळत असे, असे बािाच्र्ा ‘हषयचणिता’वरून णदसते. बाि काणिदासानंति दोन शतकानंी होऊन गेिा; 
तथाणप त्र्ाने वर्मििेिी पणिस्स्थणत तत्कािी नवीन णनमाि झािी नसून प्राचीन काळापासून चाित आिी 
होती, र्ात संशर् नाही. अशा एखाद्या गुरुकुिात काणिदासाचा अभ्र्ास झािा असावा, असे वाटते. 
‘िघुवशंा’च्र्ा पणहल्र्ा सगात वणसष्ठाच्र्ा आश्रमाचे कवीने फाि सुंदि वियन केिे आहे. णदिीप िाजा 
आपल्र्ा पत्नीसह सारं्काळी आश्रमात पोचिा. त्र्ा वळेी वनातून सणमधा, दर्य व फळे घेऊन तपस्वी 
आश्रमात पित रे्त होते; पियकुणटकाचं्र्ा िािाजंवळ ऋणषपत्नी हणििापंुढे नीवािाचे दािे टाकीत होत्र्ा व 
ती हणििेही त्र्ाचं्र्ा सर्ोवती अपत्र्ापं्रमािे उया मािीत होती; ऋणषकन्र्ा वृक्षाचं्र्ा आिवािातं पािी 
ओतून पक्ष्र्ानंी ते णनःशकं प्र्ाव े म्हिून दूि जात होत्र्ा; अंगिात नीवाि धान्र्ाच्र्ा िाशी केल्र्ा होत्र्ा व 
जवळच हणििे िवथं किीत बसिी होती; सार्ंकाळच्र्ा र्ज्ञकमात अग्नीस अर्मपिेल्र्ा हणवर्ागाचा सुंगध 
णजकडे णतकडे पसििा होता इत्र्ाणद दृश्र् त्र्ाच्र्ा दृष्टीस पडिे. नंति िात्री दर्ाच्र्ा णबछान्र्ावि तो 
णनजिा व पहाटे वणसष्ठणशष्ट्र्ाचं्र्ा अध्र्र्नघोषाने तो जागृत झािा, असे कवीने वर्मििे आहे. र्ाच 
काव्र्ाच्र्ा पाचव्र्ा सगातही वितंतूच्र्ा, ‘शाकंुतिा’त कण्व व मािीच र्ाचं्र्ा व ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त 
च्र्वनाच्र्ा आश्रमाचे जे मनोहि वियन आिे आहे, त्र्ावरून तत्कािीन आश्रमातंीि व्र्वस्था, णनर्म व 
अभ्र्ासक्रम र्ाचंा कवीस चागंिा पणिचर् होता, असे णदसते. 

 
अशा गुरुकुिात चौदा णवद्याचंा अभ्र्ास होत असे, असे काणिदासाने म्हटिे आहे. त्र्ा णवद्या 

‘र्ाज्ञवल्क्र्स्मतृी’त रे्िेप्रमािे साणंगतल्र्ा आहेत –  
 

पुराणन्यायमीमासंाधमणशास्त्राङ्गवमवश्रिाः । 
वेदाः स्थािावि ववद्यािा ंधमणस्य च चिुदणश ॥ 

 
‘चाि वदे, णशक्षाव्र्ाकििाणद सहा अंगे, पुिाि, न्र्ार्, मीमासंा व धमयशास्त्र र्ा चौदानंा णवद्या अशी 

संज्ञा आहे व हीच धमाचीही मूिस्थाने होत.’ कवीने श्रुणत, स्मृणत, इणतहास, पुिाि, दशयने, शवैपाचंिात्राणद 
मते, अथयशास्त्र, कामशास्त्र व नाट्यशास्त्र ही िाजणसद्धान्तर्त्री, णनिणनिाळ्र्ा देशातंीि िोकव्र्वहाि, 
र्ाणंशवार् धनुवेद, ित्नपिीक्षा, र्ोगशास्त्र इत्र्ाणद णवषर्ाचंा अभ्र्ास किावा, असे प्राचीन आचार्ांचे मत 
िाजशखेिाने उद्धृत केिे आहे (काव्र्मीमासंा, अ. ८). काणिदासाने र्ापंैकी बहुतेक णवषर्ाचें मार्ममक 
अध्र्र्न केिे होते, असे त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि उल्लेखावंरून दाखणवता रे्ते. 

 
र्ा उल्लेखाचंा णवचाि किण्र्ापूवी एक-दोन गोष्टी िक्षात ठेविे जरूि आहे. वि णनर्मदष्ट केिेल्र्ा 

णवषर्ापंैकी कोमत्र्ाही णवषर्ावि काणिदासाने एखादा स्वतंत्र गं्रथ णिणहिा नाही हकवा एखादा संस्कृत 
वाङ्मर्ाचा इणतहास णिहून त्र्ात त्र्ा सवांचा पिामशय घेतिा नाही. र्ा णवषर्ाचें उल्लेख कथानक वियन 
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किण्र्ाच्र्ा ओघात, उपमाणद अिंकािाचं्र्ा प्रर्ोगात हकवा पात्राचं्र्ा संर्ाषिात सहजगत्र्ा आिेिे, अत 
एव तुिळक आहेत. काणिदास अणतशर् णविान् असिा तिी णवनर्शीि होता; म्हिून त्र्ाने कोठेही आपिे 
पाणंडत्र् दाखणवण्र्ाचा प्रर्त्न केिा नाही. तथाणप, त्र्ाची गं्रथसामग्री णवणवधणवषर्प्रचुि असल्र्ाने तीत 
अनेक णवषर्ाचें उल्लेख कमीजास्त प्रमािातं रे्तात व त्र्ारं्ोगे त्र्ा त्र्ा णवषर्ाचें त्र्ाचे ज्ञान अजमावता रे्ते. 
  

काणिदासाचे णशक्षि एखाद्या गुरुकुिात झािे असल्र्ास त्र्ाने एक हकवा अनेक वदेाचंा अभ्र्ास 
केिा असिा पाणहजे. ‘ऋग्वदेा’चा व त्र्ाच्र्ा उदात्ताणद स्विाचंा उल्लेख ‘कुमािसंर्व’ (२, १२) व ‘िघुवशं’ 
(१५, ७६) र्ातं आिा आहे. ‘र्जुवेदा’तीि अश्वमेधर्ज्ञाचा ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त िाज्र्िक्षिाथय उपर्ोगी 
पडिाऱ्र्ा ‘अथवयवदेा’च्र्ा मंत्राचंा उल्लेख ‘िघुवशंा’त आिा आहे. काणिदासािा ‘णवक्रमोवयशीर्’ नाटकाचे 
संणवधानक ‘ऋग्वदे’ (१०, ९५) व ‘शतपथ ब्राह्मसि’ (५, १-२) र्ावंरून सुचिे असाव.े त्र्ाने र्ोणजिेल्र्ा 
काही उपमावंरूनही त्र्ाचा ब्राह्मसिगं्रथाशंी पणिचर् णदसून रे्तो. णदिीपाची िािी सुदणक्षिा ही र्ज्ञपत्नी जी 
दणक्षिा णतच्र्ासािखी होती (िघु. १, ३१) ही कल्पना ‘र्ज्ञो गन्धवयस्तस्र् दणक्षिा अप्सिसः’ र्ा 
ब्राह्मसिवाक्र्ावरून सुचिेिी णदसते. ‘पिमेश्विाने जिात स्ववीर्य टाकिे व त्र्ापासून चिाचि सृणष्ट उत्पि 
झािी’ ही कल्पना व ‘सणृष्ट उत्पि किण्र्ाकणिता पिमेश्विाने स्त्री-पुरुषात्मक रूपे धािि केिी’ ही 
‘कुमािसंर्वा’तीि कल्पना काणिदासाने ब्राह्मसिागं्रथातूंन हकवा ‘मनुस्मृती’तून घेतिी असावी. तथाणप, 
एकंदिीत कमयकाडंापेक्षा ज्ञानकाडंाकडेच कवीचा जास्त ओढा णदसतो. उपणनषदातीि अध्र्ात्मणवदे्यनेच 
णतन्ही वदे शोर्तात, असे त्र्ाने ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त म्हटिे आहे. ‘कुमािसंर्वा’तीि ब्रह्मसदेव व णशव 
आणि ‘िघुवशंा’तीि णवष्ट्िु र्ाचंी वियने उपणनषदाचं्र्ा अभ्र्ासाने णनणित झािेल्र्ा त्र्ाच्र्ा एकेश्विमताची 
णनदशयक आहेत. ‘िवः संघातकणठनः स्थूिः सूक्ष्मो िघुगुयरुः । व्र्क्तो व्र्के्ततििाणस’ इत्र्ादी पिस्पिणविोधी 
णवशषेिानंी केिेिी ब्रह्मसदेवाची स्तुणत वाचताना ‘अस्थूिमनि,ु अह्न स्वमदीघयम्’ इत्र्ादी उपणनषदातंीि 
वचनानंी आठवि होते. उपणनषदातंीि पिम तत्त्व जे ब्रह्मस त्र्ाचाही एके णठकािी उल्लेख आिा आहे 
(कुमाि॰ ३, १५). काणिदासाने र्गवद्गीतेचा चागंिाच अभ्र्ास केिेिा णदसतो. तीतीि अक्षि, के्षत्र व 
के्षत्रज्ञ र्ा संज्ञा, समाधीत णचत्त कििािा र्ोगी णनवातं स्थिीच्र्ा दीपाप्रमािे असतो, ही उपमा, व स्थावि 
सृष्टीत णहमािर् ही पिमेश्विाची णवर्णूत आहे, ही कल्पना, र्ा सवांचा कवीने ‘कुमािसरं्वा’त उपर्ोग केिा 
आहे (कुमाि ३, ५०; ६, ७७; ३, ४८ इ.). 

 
र्ाणंशवार् र्ाितीर् तत्त्वज्ञानाच्र्ा णनिणनिाळ्र्ा शाखाचंाही त्र्ाने अभ्र्ास केिा होता. सवय सृष्टीत 

एकच तत्त्व र्ििेिे आहे, ब्रह्मसा, णवष्ट्ि ु व णशव ही त्र्ाची णनिणनिाळी रूपे होत, ही वदेान्ताची कल्पना 
त्र्ाच्र्ा सवय गं्रथातं आढळते. पुरुष (आत्मा) हा उदासीन आहे, सृष्टीत सवयत्र णदसिािी प्रवृणत्त ही प्रकृतीची 
होर्, हा साखं्र्ाचंा णसद्धान्त ‘कुमािसंर्वा’त (२, १३) उल्लेणखिा आहे. पि िैतवादी साखं्र्ाचें हे मत 
कवीस पसंत नसल्र्ाने प्रकृणत व पुरुष ही दोन्ही तत्त्व ेपिमेश्विाचीच रूपे होत, अशी मुिड त्र्ाने त्र्ास णदिी 
आहे. र्ोगाचा ति काणिदासास चागंिाच पणिचर् णदसतो. ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा तृतीर् सगात ध्र्ानस्थ 
बसिेल्र्ा श्रीशकंिाचे वियन कवीने तीन श्लोकातं सणवस्ति व सुंदि िीतीने केिे आहे, व पुढे एका श्लोकात 
(३, ५८) र्ोगाने आपल्र्ा हृदर्ातीि पिमात्म्र्ाचे दशयन होते, असे सुचणविे आहे. पर्यङ्कबन्ध (कुमाि॰ ३, 
४५), वीिासन (िघु. १३, ५२) इत्र्ाणद र्ोगासनाचंाही कवीने काही णठकािी णनदेश केिा आहे. न्र्ार् व 
वैशणेषक र्ा तत्त्वज्ञानाचं्र्ा पाणिर्ाणषक संज्ञाचंा उपर्ोग किण्र्ाचा कोठे प्रसंग आिा नाही; तथाणप, त्र्ाचेंही 
ज्ञान कवीस होते र्ात संशर् नाही; कािि ‘िघुवशंा’त एके णठकािी (१३, १) ‘शब्द आकाशाचा गुि आहे’, 
र्ा वैशणेषकाचं्र्ा मताचा त्र्ाने उल्लखे केिा आहे. 
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काणिदासाने णठकणठकािी स्मृतींतीि णवणवध णवषर्ाचंा उल्लखे केिा आहे. स्मृणत ही श्रुतीस 
अनुसिते म्हिून प्रमाि, असे त्र्ाने एका उपमेत सुचणविे आहे (िघु. २, २). ‘कुमािसंर्वा’तीि 
णशवपावयतीच्र्ा व ‘िघुवशंा’तीि अज-इंदुमतींच्र्ा णववाहाचे वियन गृह्यसूत्रासं अनुसरून आहे. णववाहानंति 
णनदान तीन िात्रींपरं्त दंपतींनी ब्रह्मसचर्ाने िहाव ेव र्मूींवि आपिी शय्र्ा घािावी, असा जो गृह्यसूत्रातं 
णनर्म आढळतो, तदनुसाि श्रीशकंिानंी आचिि केिे, असे कवीने वर्मििे आहे (कुमाि॰ ७, ९४). 
‘मनुस्मृती’त घािून णदिेल्र्ा णनर्मापं्रमािे णदिीपाची प्रजा वागत होती (िघु. १, १७), धमयशास्त्रातंीि 
णनर्मासं अनुसरून णबनवािसा मनुष्ट्र्ाची संपणत्त िाजाकडे जाते (शाकंु. ६), इत्र्ादी णवधानावंरून 
काणिदासाने ‘मनुस्मृती’ सािख्र्ा धमयशास्त्राचंा अभ्र्ास केिा होता, असे णदसते. र्ाणशवार् त्र्ाने व्र्ाकिि, 
अथयशास्त्र, कामशास्त्र इत्र्ाणदकाचंाही सूक्ष्म अभ्र्ास केिा होता. ‘कुमािसंर्वा’तीि ‘पुिािस्र् कवसे्तस्र्’ 
(२, १७) र्ा श्लोकातीि ‘चतुष्टर्ी शब्दाना ंप्रवृणत्तः’ हा शब्दप्रर्ोग त्र्ाने ‘पातंजिमहार्ाष्ट्र्ा’ वरून घेतिा 
आहे. काणिदासाने णठकणठकािी उमा, िघु, अज, चंि, तपन, शतऋतु इत्र्ाणद नावाचंी व्रु्त्पणत्त णदिी आहे 
व काही सुंदि व्र्ाकििणवषर्क उपमा र्ोणजल्र्ा आहेत, त्र्ावंरून त्र्ाचा व्र्ाकििशास्त्राचा व्र्ासंग 
प्रत्र्र्ास रे्तो. णवक्रमाणदत्र्ाने काणिदासास आपिा वकीि म्हिून िाष्ट्रकूटाचं्र्ा दिबािी पाठणविे होते, हे 
आपि पूवी पाणहिेच आहे. अथात् त्र्ाचा िाजकाििाचा चागंिाच अभ्र्ास असावा. त्र्ाच्र्ा गं्रथावंरूनही 
तीच गोष्ट णसद्ध होते. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त ‘गादीवि नुकताच बसिेल्र्ा शतू्रचा उच्छेद कििे सोपे जाते,’ 
र्ाणवषर्ी एका तंत्रकािाचे वचन कवीने उद्धृत केिे आहे व ‘कुमािसंर्वा’त (३, ६) ‘शुक्रनीतीचा स्पष्ट 
णनदेश केिा आहे. सप्ताङ्ग, र्ातव्र्, प्रकृणत, प्रशमन, मूि, प्रत्र्न्त, पास्ष्ट्िय इत्र्ाणद अथयशास्त्रातच रे्िाऱ्र्ा 
अनेक पाणिर्ाणषक संज्ञा कवीने णठकणठकािी र्ोणजल्र्ा आहेत. ‘िघु हा धमयणवजर्ी होता’, ‘सुह्मस देशाच्र्ा 
िोकानंी वैतसी वृत्तीचा अविंब करून आपिे प्राि वाचणविे’, ‘णवदर्ाचा िाजा अस्ग्नणमत्राचा प्रकृत्र्णमत्र 
(स्वर्ावशत्र)ु होता’ इत्र्ाणद णवधानातं काणिदासाचे अथयशास्त्राचे ज्ञान स्पष्टपिे णदसून रे्ते. णदवस व िात्र 
र्ाचं्र्ा णनिणनिाळ्र्ा र्ागातं िाजाने कसे आचिि ठेवाव,े र्ाणवषर्ी अथयशास्त्रकािानंी णनर्म घािून णदिे 
आहेत, त्र्ापं्रमािे अणतणथ िाजा वागत असे, असे ‘िघुवंशा’त म्हटिे आहे. अथयशास्त्रात साणंगतल्र्ाप्रमािे 
अस्ग्नणमत्र, पुरूिव् व दुष्ट्र्ंत र्ाचंी अमात्र्पणिषद होती व णतच्र्ा सल्लाने ते िाजे िाज्र्कािर्ाि किीत 
असत; पुरूिव् िाजाच्र्ा िाजधानीतीि व्र्वस्था ‘नागिक’ पाहत असे, असे काणिदासाने दाखणविे आहे. 
काणिदासाचे िाजकाििातीि ध्रे्र् अत्र्तं उच्च होते, हे त्र्ाने दुष्ट्र्ंत, णदिीप, िघु, अणतणथ वगैिे िाजषींची 
जी उदात्त णचते्र िंगणविी आहेत, त्र्ावंरून स्पष्ट आहे. तथाणप, त्र्ाचा णवचाि पुढे स्वतंत्र प्रकििात कििे 
र्ोग्र् होईि. 

 
अथयशास्त्राप्रमािे कामशास्त्राचाही कवीने सूक्ष्म अभ्र्ास केिा होता. मागे पणहल्र्ा प्रकििात कण्व 

मुनीने शकंुतिेिा केिेल्र्ा उपदेशातंीि बहुतेक कल्पना काणिदासाने वात्स्र्ार्नाच्र्ा ‘कामसूत्रा’तून 
घेतल्र्ा आहेत, हे दाखणविे आहे. हकबहुना, ‘शाकंुतिा’ च्र्ा पणहल्र्ा अंकातीि दुष्ट्र्ंत व शकंुतिेच्र्ा 
सख्र्ा र्ाचं्र्ामधीि संर्ाषिाचा िममीर् प्रसंग वात्स्र्ार्नाच्र्ा ‘कामसूत्रा’तीि ‘कन्र्ासंप्ररु्क्तक’ नामक 
अणधकििावरून कवीस सुचिा असावा. त्र्ा अणधकििात िज्जापिवश तरुिीने णप्रर्किाशी कसे बोिाव,े हे 
वात्स्र्ार्नाने साणंगतिे आहे (कामसूत्र, पृ. २०२-३). “णतने आपल्र्ा सखीच्र्ा िािा र्ाषिास आिंर् 
किावा, ते चािू असता खािी मान घािून हसाव,े णतने अणतशर्ोणक्त केल्र्ास णतच्र्ावि िागवाव,े सखीने 
‘णहने मिा असे साणंगतिे’ असे बळेच म्हिाव,े त्र्ावि णतने णतचा णनषेध किावा, णप्रर्किाने उत्तिाची र्ाचना 
केिी तिी बोिू नरे्, बोििीच ति मिा हे मुळीच माहीत नाही, अशा अथाचे अस्पष्ट बोिाव,े णप्रर्किाकडे 
पाहून स्स्मत किाव े व कटाक्ष फेकाव.े” र्ा उताऱ्र्ात णदिेल्र्ा सूचनाचंा काणिदासाने विीि प्रसंगी 
चागंिाच उपर्ोग केिा आहे. णववाहप्रसंगी पावयतीचे किग्रहि किताना णशवाच्र्ा हातािा घाम सुटिा व 
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पावयतीच्र्ा अंगावि िोमाचं उरे् िाणहिे, असे काणिदासाने वर्मििे आहे, ते ‘कामसूत्रा’तीि प्रथम संगमाच्र्ा 
वियनास अनुसरून नाही हे खिे. तथाणप, णवस्मृतीमुळे कवीच्र्ा हातून ही चूक घडिी असावी. पुढे ती 
िक्षात रे्ताच ‘िघुवशंा’त ‘कामसूत्रा’तल्र्ाप्रमािे अज-इंदुमतीची अवस्था त्र्ाने वर्मििी आहे. ‘कामसूत्रा’त 
नगिात िाहिाऱ्र्ा णविासी व दाणक्षण्र्सपंि नागिकाचें सणवस्ति वियन आिे आहे. त्र्ािा अनुिक्षून कवीने 
‘साधु, आर्य! नागिकोऽणस।’’ अन्र्संक्रान्तपे्रमािो नागिका अणधकं दणक्षिा र्वस्न्त ।’ असे ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त 
‘नागिकवृत्त्र्ा शान्तर्ैनाम्’ असे ‘शाकंुतिा’ त म्हटिे आहे. अस्ग्नणमत्राच्र्ा पे्रमसंबंधात मदत कििाऱ्र्ा 
णवदूषकास इिावती िािी ‘कामतंत्रसणचव’ ही पदवी बहाि किते, त्र्ावरूनही कवीस कामशास्त्राची चागंिी 
माणहती होती, हे णदसून रे्ईि. 

 
‘शाकंुतिा’ णद उत्कृष्ट नाटके णनमाि कििाऱ्र्ा कवीने नाट्यशास्त्राचा उत्तम अभ्र्ास केिा होता, 

हे सागंण्र्ाची आवश्र्कता नाही. आद्य नाट्यशास्त्रकाि र्ितमुनीने अष्टिसात्मक ‘िक्ष्मीस्वर्ंवि’ नामक 
नाटकाचा प्रर्ोग स्वगात अप्सिाकंडून किणविा होता. त्र्ा वळेी उवयशीने संर्ाषिात एक अक्षम्र् चूक केिी 
व त्र्ामुळे णतिा मुनीने शाप णदिा, असा प्रसंग ‘णवक्रमोवयशीर्ा’ त (अंक ३) आिा आहे, आहे, त्र्ा णठकािी 
संणध, वृणत्त, िस, िाग इत्र्ाणद पाणिर्ाणषक संज्ञाचंा कवीने उपर्ोग केिा आहे. नाटकापं्रमािे साणर्नर् 
गार्नरु्क्त नृत्र्ही त्र्ािा चागंिेच अवगत होते, हे ‘मािकणवकास्ग्नणमत्रा’ च्र्ा पणहल्र्ा अंकावरून स्पष्ट 
णदसते. त्र्ा प्रसंगी छणिक, र्ाणवक, पचंागंाणर्नर् वगैिे संज्ञा कवीने र्ोणजल्र्ा आहेत. 

 
र्ाणशवार् ज्र्ोणतःशास्त्र, आरु्वेद व धनुवेद हेही णवषर् कवीने उत्तम प्रकािे अभ्र्ाणसिे होते, असे 

म्हिता रे्ते. जाणमत्र, उच्चससं्थ (कुमाि॰ ७,१; िघु. ३, १३) इत्र्ाणद संज्ञावंरून त्र्ाचे ग्रहज्र्ोणतषाचे ज्ञान 
णदसून रे्ते, ति ‘तािकासुि हा धूमकेतूप्रमािे िोकाचं्र्ा नाशास उत्पि झािा’ (कुमाि॰ २, ३२), ‘शत्रूवि 
चाि कििािा िाजा शुक्ररु्क्त णदशा वज्र्य कितो, त्र्ाप्रमािे मदन नन्दीची नजि चुकवनू णशवाच्र्ा 
तपोवनात प्रवशे किता झािा’(कुमाि॰ ३,४३), ‘चंिाचा उत्तिफल्गुनी नक्षत्राशी र्ोग असता मतै्र मुहूतावि 
सौर्ाग्र्वती व पुत्रवती णस्त्रर्ानंी पावयतीची विेीफिी केिी’(कुमाि॰ ७,६), ‘मंगळ वक्री गतीने पूवय िाशीवि 
रे्तो त्र्ाप्रमािे िािी इिावती कदाणचत् पित रे्ईि’ (माि. ३) इत्र्ाणद णवधानावंरून त्र्ािा फिज्र्ोणतषही 
अवगत होते, हे उघड आहे. िात्रीच्र्ा प्रशातं काळी चंि व तािका र्ाचं्र्ाकडे पहात बसण्र्ाचा त्र्ािा नाद 
असावा; नाही ति ‘एष णचत्रिेखाणितीर्ामुवयशीं गृहीत्वा णवशाखासमीपगत इव चन्िः उपस्स्थतो िाजर्मषः’ 
(णवक्र॰ १), ‘णकमत्र णचतं्र र्णद णवशाखे शशाङकिेखाममनुवतेते’ (शाकु॰ ३) र्ासंािख्र्ा सुंदि उपमा व 
दृष्टातं त्र्ािा सुचिे नसते. वैद्यकशास्त्रातीि प्रमेर्ाचंा व उपार्ाचंा त्र्ाने णठकणठकािी उपर्ोग केिा आहे. 
‘र्ोजनाची वळे टळिी ति दोष उत्पि होतो असे वैद्य म्हितात,’ (माि. १), ‘णमत्रा! मद्यपानास 
कंटाळिेल्र्ास खडीसाखि णमळावी त्र्ाप्रकािे ही मािणवका तुझ्र्ा दृष्टीस पडत आहे’ (माि. ३) 
र्ासंािख्र्ा णवदूषकाच्र्ा नमयगर्य उक्तींत व ‘णप्रर् अशा दुष्ट मनुष्ट्र्ाचाही सपाने दंश केिेल्र्ा अंगुिीप्रमािे 
णदिीप त्र्ाग किीत असे’ (िघु. १, २८) अशा प्रकािच्र्ा उपमातं त्र्ाचे आरु्वेदाचे ज्ञान प्रणतहबणबत झािेिे 
आहे. ‘आिीढ’, ‘वाणजनीिाजना’ इत्र्ाणद सजं्ञावंरून व ‘िाजाने िानटी हत्तीस मारू नरे्’ इत्र्ाणद त्र्ाने 
उल्लेणखिेल्र्ा णनर्मावंरून त्र्ाचे धनुवेदाचे पणिशीिन व्र्क्त होते. असो. 

 
व्र्ाकिि, अथयशास्त्र, ज्र्ोणतःशास्त्र इत्र्ाणद तकय ककय श बणुद्धप्रधान शास्त्रापं्रमािे संगीत, णचत्रकिा, 

प्रसाधनकिा इत्र्ाणद प्रर्ोगसाध्र् िणितकिाही काणिदासास चागंल्र्ा अवगत होत्र्ा, हे त्र्ाच्र्ा 
गं्रथातंीि उल्लेखावंरून दाखणवता रे्ते. संगीतामध्रे् गीत, वाद्य व नृत्र् र्ाचंा अंतर्ाव होतो. पैकी नृत्र्ाचे 
उल्लेख मागे दाखणविे आहेत. वाद्याचें वीिेसािखी तन्तुवादे्य, मृदंगाप्रमािे चमावृत वादे्य, मुििीसािखी 



 अनुक्रमणिका 

णछिरु्क्त वादे्य व टाळ, झाजंा र्ासंािखी घनवादे्य असे चाि प्रकाि मानतात. र्ापंकैी बहुतेकाचें वियन 
काणिदासाच्र्ा गं्रथातं आिे आहे. नािदमुणन गोकियके्षत्रस्थ शकंिाच्र्ा दशयनास जात असता त्र्ाचं्र्ा वीिेवि 
घातिेिी सुिकुसुमाचंी मािा इंदुमतीच्र्ा वक्षःस्थिावि पडिी व त्र्ार्ोगे णतिा मृत्रु् आिा, असा प्रसंग 
‘िघुवशंा’त आिा आहे. ‘कुमािसंर्वा’त प्रातःकाळी स्विाचं्र्ा आिोहाविोहासं अनुसरून तािावंि हात 
णफिणविाऱ्र्ा णकििाचं्र्ा मंगि गीतानंी शकंि जागृत झािे, असे कवीने वर्मििे आहे. त्र्ा णठकािी 
सतािीसािखे तन्तुवाद्य अणर्पे्रत आहे. त्र्ाप्रमािेच ‘मेघदूता’ तही र्क्षस्त्री सद्गणदत कंठाने पणतगुिवियनपि 
गीत गात असताना अश्रूंनी णर्जिेल्र्ा सतािीच्र्ा तािा साफ किीत असेि, असे म्हटिे आहे. वाद्यामंध्रे् 
मृदंग कवीिा णवशषे आवडत होता, असे णदसते. त्र्ाच्र्ा बहुतेक गं्रथातं मृदंगवादनाचे वियन आिे आहे. 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त मृदंगवादनाने मािणवकेचे नृत्र् होण्र्ाची वळे झािी, असे सवांस समजल्र्ाचे 
दाखणविे आहे. अिकेत संगीताकणिता मृदंग वाजवीत असत असे कवीने ‘मेघदूता’त म्हटिे आहे. 
अस्ग्नविय िाजा नतयकीच्र्ा नाचाच्र्ा वळेी स्वतः मृदंगाची साथ धिीत असे, असे ‘िघुवशंा’त वर्मििे आहे. 
मृदंगवादनाने मेघगजयनेची भ्राणंत होऊन मर्ूि नृत्र् करू िागतात, असे कवीने पुष्ट्कळ णठकािी वियन केिे 
आहे. र्ाणशवार् िघूचा जन्म, इंदुमतीचे स्वर्ंवि, अणतणथ िाजाचे िाज्र्ािोंहि वगैिे प्रसंगाचं्र्ा उत्सव 
वियनात तूर्य हकवा सनई र्ा वाद्याचंा व रु्द्धवियनात शखंवादनाचा उल्लेख आिा आहे. सुिेि वादनाने मन 
प्रसि होते, ति बेसूि वाजणवण्र्ाने श्रोत्र्ासं त्रास होतो, हे काणिदासाने एका उपमेत दाखणविे आहे 
(कुमाि॰ १, ४५), त्र्ावरूनही त्र्ाची वादनाणर्रुणच व्र्क्त होते. [के. ि. ओगिे : काणिदास आणि िणितकिा (णव.ज्ञा. 
णव., पु. ५७, पृ. २१३).] 

 
काणिदासाच्र्ा अनेक गं्रथात गार्नाने वियन आिे आहे. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा पणहल्र्ा अंकात 

साणर्नर् गीताने मािणवका िाजाविचे आपिे पे्रम व्र्क्त किते; ‘शाकंुतिा’ च्र्ा प्रस्तावनेत णवित्पणिषदेच्र्ा 
मनोिंजनाथय नटी ग्रीष्ट्मवियनपि गीत गाते व त्र्ार्ोगे सवय पे्रक्षक तल्लीन होऊन णचत्रासािखे तटस्थ िाहतात; 
पुढे पाचव्र्ा अंकात एक िािी िागाने ओथंबिेिी गीणतका गाऊन स्वतःचा त्र्ाग केल्र्ाबद्दि िाजाचा 
अप्रत्र्क्ष िीतीने उपािंर् किते; ‘कुमािसंर्वा’त मदनदाहानंति णनिाश झािेल्र्ा पावयतीच्र्ा सद्गणदत 
कंठातून णत्रपुिणवजर्गीत ऐकून णकििी ढळढळा अश्रु गाळतात; ‘िघुवशंा’त कुश व िव र्ानंी मधुिकंठाने 
गाणर्िेिे मनोहि िामचणित श्रवि करून सवय पणिषद शोकाकुि होते इत्र्ाणद प्रसंगाचं्र्ा वियनाने उत्तम 
गार्नाचा श्रोत्र्ाचं्र्ा मनावि कसा पणििाम होतो, हे कवीने दाखणविे आहे. माजयना, किि, वियपणिचर्, 
षड्ज, मध्र्म इत्र्ाणद गार्नवादनाच्र्ा पाणिर्ाणषक संज्ञाही त्र्ाने र्ोणजल्र्ा आहेत, त्र्ावंरून त्र्ा किाचंा 
त्र्ाचा अभ्र्ास व्र्क्त होतो. 

 
नृत्र्, गार्न व वादन र्ा किापं्रमािे णचत्रकिाही काणिदासािा उत्तम िीतीने अवगत होती. त्र्ाने 

आपल्र्ा गं्रथातं कागदावंि व हर्तींवि काढिेिी णचते्र, खाबंावंि कोििेल्र्ा आकृणत, देवाचं्र्ा प्रणतमा वगैिे 
णचत्रकिेच्र्ा णनिणनिाळ्र्ा प्रकािाचंा उल्लेख व वियन केिे आहे. त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि दुष्ट्र्ंत, पुरूिवा आणि 
र्क्ष हे तीन नार्क, ‘िघुवशंा’तीि अस्ग्नविय िाजा, ‘मेघदूता’तीि र्क्षस्त्री ही सवय उत्तम णचत्रकाि म्हिून 
दाखणविेिी आहेत. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि धाणििी व ‘शाकंुतिा’तीि शकंुतिेच्र्ा सख्र्ाही 
णचत्रकिेच्र्ा षोकी णदसतात. त्र्ाच्र्ा नाटकातंीि अनेक प्रसंग णचत्राचं्र्ा दशयनावि हकवा िेखनावि 
बसणविेिे आहेत. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त अस्ग्नणमत्रािा मािणवकेचे प्रथम दशयन धणििीची दासी म्हिून 
एका णचत्रात होते व णतच्र्ा सौंदर्ाने त्र्ाचे मन आकृष्ट होते. पुढे एका प्रसंगी िाजाचे णचत्र दृष्टीस पडल्र्ावि 
त्र्ात इिावतीकडे णनिखून पाहिाऱ्र्ा िाजास पाहून णतच्र्ाणवषर्ी मािणवकेिा मत्सि वाटतो; ‘मेघदूता’त 
र्क्ष आपिे णविहदुःख सहन किण्र्ाकणिता ऋुद्ध झािेल्र्ा आपल्र्ा णप्ररे्चे गेरूने णचत्र काढून आपि णतच्र्ा 
पार्ा ंपडतो, असे दाखणवण्र्ाचा बेत कितो, तोच डोळ्र्ातं र्िार्ि अश्रु रे्ऊन त्र्ाचा प्रर्त्न णवफि होतो; 
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‘शाकंुतिा’त शकंुतिेच्र्ा प्रत्र्ादेशानंति पिात्ताप पाविेिा िाजा, कण्वाश्रमात शकंुतिेचे त्र्ािा प्रथम 
दशयन झािे त्र्ा प्रसंगाचे णचत्र अधयवट काढतो. र्ा सवय प्रसंगावंरून कथानकाच्र्ा णवकासाकणिता व 
पात्राचं्र्ा र्ावनाणवष्ट्कािाकणिता काणिदासाने आपल्र्ा गं्रथातं णचत्रकिेचा कसा मार्ममकपिाने उपर्ोग 
करून घेतिा आहे, ते णदसून रे्ते. वि साणंगतिेिे दुष्ट्र्ंताने काढिेिे णचत्र अपुिे होते, ते पूिय 
किण्र्ाकणिता आिखी कार् कार् काढिे पाणहजे, ते िाजाने खािीि श्लोकात साणंगतिे आहे, त्र्ावरून 
सुंदि णचत्रािा पाश्वयर्मूीची णकती आवश्र्कता असते, हे कवीिा उत्कृष्ट िीतीने अवगत होते, असे णदसून 
रे्ते. 

 
काया सैकििीिहंसवमथुिा स्त्रोिोवहा मावििी 
पादास्िामवभिो विषण्णहवरणा गौरीगुरोः पाविाः । 
शाखािग्म्बिवल्किस्य च िरोर्पिमािुवमच्छाम्यधः 
शृङे्ग कृष्णमृगस्य वामियिं कण्डूयमािा ंमृगीम् ॥ 

शाकुन्ति, ६, १७ 
 

(र्ा णचत्रात अद्याणप माणिनी नदी, णतच्र्ा वाळवटंात बसिेिी हंसाचंी जोडपी, जवळच ज्र्ाचं्र्ावि 
हणिि बसिे आहेत अशा णहमािर्ाच्र्ा पार्र्थर्ाच्र्ा पणवत्र टेकया, तसेच ज्र्ाच्र्ा शाखावंि वल्किे वाळत 
घातिी आहेत असे एक झाड व त्र्ाच्र्ा छारे्त कृष्ट्िमृगाच्र्ा हशगावि वामनेत्र खाजवीत असिेिी हणििी 
इतक्र्ा गोष्टी मिा काढावर्ाच्र्ा आहेत.) िाजाने काढिेिे णचत्र इतके हुबेहुब होते की, शकंुतिेच्र्ा 
मातेची मतै्रीि गुप्तरूपाने उर्ी होती णतिाही ते पाहून शकंुतिा आपल्र्ासमोि जिू कार् उर्ी आहे, असे 
वाटिे. र्ानंति शकंुतिेच्र्ा अंगावि कोिकोिते पुष्ट्पािंकाि घािावर्ाचे त्र्ाचे िाजाने वियन केिे आहे. 
पाश्वयर्णूम, र्ावनाणवष्ट्काि, समुणचत अंिकाि र्ा गोष्टींचे इतक्र्ा बािकाईने वियन कििािा कणव स्वतः उत्तम 
णचत्रकािही असिा पाणहजे, असे वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. ‘कुमािसंर्वा’त पावयती तारुण्र्ात रे्त असता 
णतचे णनिणनिाळे अवर्व हळूहळू उठावदाि णदसू िागिे, ही कल्पना व्र्क्त किण्र्ाकणिता णचत्रकािाच्र्ा 
ब्रशाने हळूहळू स्पष्ट होिाऱ्र्ा णचत्राची मार्ममक उपमा कवीने णदिी आहे. “णचत्रकाि प्रथम साऱ्र्ा णचत्राचा 
बािीक िेघानंी आिाखडा काढतो, नंति त्र्ात केसाचं्र्ा िेखिीने म्हिजे ब्रशाने िंग र्ितो. नुसता 
आिाखडा काढिा असता त्र्ातही णनिणनिाळे सवय र्ाग र्थोणचत समाणवष्ट झािेिे असतातच, पि त्र्ाचंा 
स्पष्ट उठावदािपिा त्र्ात िंग र्िल्र्ानंतिच णदसून रे्तो.... ‘ब्रशाने णचत्र जसे उमटिे’ ही उपमा कणव 
स्वतः णचत्रकाि असल्र्ाणशवार् त्र्ािा सुचिे अशक्र् नसिे तिी फाि कठीि असते” [के. ि. ओगिे : काणिदास 

आणि णचत्रकिा (णव.ज्ञा. णव., पु. ५८, पृ. ३५७).] असे जे. श्री. ओगिे र्ानंी म्हटिे आहे, ते कोिासही मान्र् 
होण्र्ासािखेच आहे. काणिदासकाळी अजंठा रे्थीि काही गुहातंीि णचते्र िंगणविी गेिी, असा कोिीव 
िेखाचंा पुिावा आहे; त्र्ावंरून तत्कािीन णचत्रकिेचे श्रेष्ठत्व णदसून रे्ते. 

 
काणिदासािा स्वदेशाच्र्ा इणतहास-र्गूोिाचे बािीक ज्ञान होते असे णदसते. ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ 

नाटकातीि संणवधानक त्र्ाच्र्ा काळापूवी पाचश-ेसाडेपाचश े वषांपूवी घडिेिे. तथाणप, त्र्ा काळची 
काणिदासाची माणहती अगदी बिोबि असल्र्ाचे अिीकडे उजेडात रे्ऊ िागिेल्र्ा ऐणतहाणसक 
साधनावंिन णसद्ध होत आहे. काही वषापूवी डॉ. श्री. व्र्ं. केतकि र्ानंी असे म्हटिे होते की,  
“काणिदासाने ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकात पुष्ट्र्णमत्र हा स्वाणमवधाचे िक्त हातावि न साडंिेिाअसा 
सेनापणतपदाविच दाखणविा आहे, पि त्र्ाने अश्वमेध र्ज्ञ केिा असेही वर्मििे आहे, त्र्ावरून एक ति 
त्र्ास िाजकाििाचे ज्ञान नव्हते हकवा पुष्ट्र्णमत्रािा अशा सोज्वळ स्स्थतीत दाखणवण्र्ात त्र्ाने आपल्र्ा सद्
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सणिवकेबदु्धीस चूप बसणविे असिे पाणहजे; तसेच पुष्ट्र्णमत्राने केिेिा र्ज्ञही अश्वमेधच होता, र्ािा पुिावा 
नाही.” काणिदासािा जी ऐणतहाणसक साधने उपिब्ध होती, ती सवयच सध्र्ा अस्स्तत्वात नसल्र्ाने 
विच्र्ासािख्र्ा णवधानाचें खंडन कििे कठीि जाते. तथाणप, सुदैवाने र्ा बाबतीत तत्कािीन णशिािेखाचा 
[Ep. Ind., Vol. XX, p 54. र्ाणवषर्ी सणवस्ति णववेचन प्रस्तुत िेखकाच्र्ा ‘सशंोधन-मुक्ताविी’त (सि १, पृ. ११ इ.) पाहा.] अत्र्तं 
णवश्वसनीर् असा पुिावा अिीकडे उपिब्ध झािा आहे. त्र्ावरून असे णदसते की, पुष्ट्र्णमत्राने एक नव्हे ति 
दोन अश्वमेध केिे होते व तदनंतिही आपिी ‘सेनापणत’ हीच पदवी कार्म ठेणविी होती. तेव्हा 
काणिदासावि विीि दोन्ही आिोप िाग ूहोत नाहीत, व त्र्ाची ऐणतहाणसक माणहती अगदी णबनचूक होती, 
हे णसद्ध होते. 

 
काणिदासाच्र्ा गं्रथातं अनेक देशाचें, पवयताचें, नद्याचें व शहिाचें वियन आिे आहे, तथाणप, त्र्ात 

कोठेही चूक आढळत नाही. ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा आिंर्ी व ‘मेघदूता’त त्र्ाने णहमािर्ाचे णवस्तृत व र्थातर्थर् 
वियन केिे आहे. र्ािवीसािख्र्ा इति कवींनीही णहमािर्ाचे वियन केिे आहे, पि त्र्ात वस्तुस्स्थतीपेक्षा 
कल्पनेविच जास्त र्ि णदिेिा आहे. काणिदासाचे तसे नाही. णहमािर्ावि र्ाते्रच्र्ा णनणमत्ताने अगि 
उन्हाळ्र्ात जािािे िोक तेथीि मेघाचें, िात्री प्रकाशमान होिाऱ्र्ा औषधींचे वगैिे जे वियन कवीने केिे 
आहे ते अगदी र्थातर्थर् आहे, असे सागंतात. वकं्षु अगि हसधु नदीच्र्ा तीिावि केशिाची झाडे होतात, असे 
दुसऱ्र्ा कोिाही कवीने वर्मििे नाही. बंगािातीि साळीचे, दणक्षिेतीि ताम्रपिीच्र्ा काठच्र्ा मोत्र्ाचं्र्ा 
कािखान्र्ाचें वगैिे कवीने केिेिे वियन वस्तुस्स्थतीस अनुसरून आहे. त्र्ावरून स्वतः कवीने दूिदूिच्र्ा 
प्रातंातं प्रवास केिा असावा हकवा णनदान चंिगुप्ताच्र्ा साम्राज्र्ात कामाच्र्ा णनणमत्ताने दूिच्र्ा प्रातंातं 
नेमिेल्र्ा अणधकािीवगापासून व णनिणनिाळ्र्ा देशातूंन व्र्ापािाणनणमत्त रे्िाऱ्र्ा-जािाऱ्र्ा व्र्ापाऱ्र्ापंासून 
चौकसपिाने माणहती जमणविी असावी. असो. 

 
वि उल्लेणखिेल्र्ा णवषर्ाणंशवार् कोश, छंद व अिंकाि र्ा णवषर्ावंिच्र्ा गं्रथाचें कवीने अध्र्र्न 

केिे पाणहजे, हे सागंण्र्ाची जरूिी नाही. स्वतः काव्र् किण्र्ापूवी कवीने पुिातन कवींच्र्ा गं्रथाचंा अभ्र्ास 
किावा, असे िाजशखेिाने म्हटिे आहे. काणिदासानेही आपल्र्ापूवीच्र्ा व्र्ास-वाल्मीक्र्ाणद महषींचे 
र्ाित-िामार्िाणद गं्रथ, काही पुिािे, अश्वघोषाणद कवींची काव्रे्, र्ास-सौणमल्ल-कणवपुत्राणद नाटककािाचंी 
नाटके र्ाचंा मार्ममक अभ्र्ास केिा होता, असे त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि प्रत्र्क्षाप्रत्र्क्ष पुिाव्र्ावंरून म्हिता रे्ते. 
‘णवक्रमोवयशीर्ा’- तीि (अकं ४) ‘िाजा कािस्र् काििम्’ ही म्हि, [मुनर्ोऽणप व्र्ाहिस्न्त िाजा कािस्र् काििणमणत।] 
‘िघुवशंा’तीि (२, ५३) ‘क्षतात्त्रार्ते इणत क्षणत्रर्ः’ ही क्षणत्रर् शब्दाची व्रु्त्पणत्त, ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ तीि 
‘णतिक’ पुष्ट्पाच्र्ा नावाविीि श्लेष वगैिे कल्पना त्र्ाने ‘महार्ािता’तून घेतल्र्ा असाव्र्ा. ‘िामार्िा’तीि 
वषा व हेमन्त ऋतुवियनाची छाप त्र्ाच्र्ा ‘ऋतुसंहािा’वि पडिेिी स्पष्ट णदसते. ‘िघुवशंा’तीि िाजाचंी 
वशंावळ त्र्ाने प्राचीन पुिाि गं्रथातूंन घेतिी असावी. अश्वघोषाची काव्रे् त्र्ाने वाचिी होती, हे मागेच 
आपि णनणित केिे आहे. र्ासाणद नाटककािाचं्र्ा गं्रथातूंन त्र्ाने काही कल्पना व प्रसंग आत्मसात् करून 
आपल्र्ा प्रणतरे्च्र्ा र्ट्टीत त्र्ानंा िमिीर् रूप णदिे आहे, हे पुढे एका प्रकििात दाखव.ू 

 
मनुष्ट्र् णकतीही णविान्, शास्त्रज्ञ व किाणनपुि असिा तिी त्र्ाचे चाणित्र्र् शुद्ध नसेि ति त्र्ाच्र्ा 

हातून उच्च प्रतीचे वाङ्मर् णनमाि होिे शक्र् नाही. ‘कवीचा जसा स्वर्ाव तसे त्र्ाचे काव्र्; जसा णचत्रकाि 
तसे त्र्ाचे णचत्र असा सामान्र् णनर्म आहे’ असे जे िाजशखेिाने म्हटिे आहे (का.मी., अ.१०) ते अगदी 
खिे आहे. काणिदासाच्र्ा दुदैवाने त्र्ाच्र्ा चणित्राची णवश्वसनीर् माणहती िौकिच िुप्त झािी व णतच्र्ा जागी 
प्रसाि पाविेल्र्ा दंतकथानंी त्र्ाच्र्ा चणित्राचे अगदी णवकृत स्वरूप िोकापंुढे माडंिे. तेव्हा िाजशखेिाच्र्ा 
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विीि णनर्मास अनुसरून कवीच्र्ा गं्रथावंरून त्र्ाचा स्वर्ाव कसा असावा, हे आपिासं अजमावावर्ाचे 
आहे. काणिदासाचे एकंदि गं्रथ िक्षात घेता तो मोठा िंगेि व णवनोदी स्वर्ावाचा होता, र्ाणवषर्ी संशर् 

िहात नाही. त्र्ाच्र्ा सवय गं्रथातं शृगंाि िसािा प्राधान्र् आहे व म्हिून त्र्ािा एका सुर्ाणषतात ‘कणवता-
देवीचा णविास’ म्हिून वर्मििे आहे. नाटकातंीि णवणवध प्रसंग व णवशषेतः णवदूषकाचे पात्र णनमाि 
किण्र्ात त्र्ाचा णवनोदी स्वर्ाव दृष्टीस पडतो. तो मोठा मोकळ्र्ा मनाचा होता. कोिाबिोबिही सात पाविे 
चाििे अथवा थोडे संर्ाषि केिे की मतै्री होते, असे त्र्ाने म्हटिे आहे (कुमाि॰ ५, ३९; िघु. २, ५८). 
‘पुरुषाचें णस्त्रर्ावंिचे पे्रम चंचि असेि, पि त्र्ाचें णमत्रपे्रम णचिस्थार्ी असते’, (कुमाि॰ ४, २८) र्ा त्र्ाच्र्ा 
उक्तीवरून त्र्ाच्र्ा णमत्रपे्रमाची कल्पना किता रे्ते. त्र्ाचे हृदर् अत्र्ंत कोमि होते. णदवसा सूर्यप्रकाशाने 
णनस्तेज झािेल्र्ा चिंाच्र्ा कोिीकडे पाहून त्र्ािा अत्र्ंत दुःख होई (कुमाि॰ ५, ४८). समाजातीि 
धीविासािख्र्ा हिक्र्ा दजाच्र्ा िोकाचंीही णचते्र त्र्ाने मोठ्या मार्ममकपिे िंगणविी आहेत, र्ावरून त्र्ाची 
त्र्ाचं्र्ा णवषर्ीची सहानुर्णूत व्र्क्त होते.कोित्र्ाही व्र्क्तीच्र्ा स्वर्ावातीि ममय हुडकून काढण्र्ात त्र्ाचा 
हातखंडा असावा; नाही ति, ‘शाकंुतिा’तीि घटकेत पगडी णफिणविाऱ्र्ा पोिीस णशपार्ाचे पात्र त्र्ाच्र्ा 
हातून णनमाि झािे नसते. त्र्ािा गुिाबंद्दि आदि होता, व्र्क्तींबद्दि नव्हता, हे त्र्ाच्र्ा 
‘स्त्रीपुमाणनत्र्नास्थैषा वृत्त ं णह मणहतं सताम्’ (कुमाि॰ ६, १२) र्ा उक्तीवरून णदसून रे्ईि. 
मनुष्ट्र्प्राण्र्ापं्रमािेच सृष्टीतीि हणििमर्ूिाणद इति प्राण्र्ावंि त्र्ाचे णनिणतशर् पे्रम होते. आपि त्र्ाचं्र्ावि 
पे्रम केिे ति तेही आपिाशंी ममतेने वागतात, हे त्र्ाने ‘शकंुतिा’ च्र्ा चौर्थर्ा अकंात दाखणविे आहे. 
त्र्ाच्र्ा बहुतेक नाणर्का ितावृक्षावंि अपत्र्णनर्मवशषे पे्रम कििाऱ्र्ा आहेत आणि ‘मेघदूता’ त व इतित्र 
त्र्ाने अनेक वृक्षाचें, िताचें व पुष्ट्पाचें मनोहि वियन केिे आहे, त्र्ावरून त्र्ाचे णनसगयपे्रम व स्वतःच्र्ा 
णनिीक्षिाने णमळणविेिी णबनचूक माणहती णदसून रे्ते. 

 
काणिदासाचे कौटंुणबक वतयन णनिपवाद नव्हते, असा प्रवाद आहे. पि त्र्ािा त्र्ाच्र्ा गं्रथातं मुळीच 

आधाि नाही. गृहस्थाश्रमाची ‘सवोपकािक्षम’ (िघु. ५, १०) म्हिून त्र्ाने थोिवी गाइिी आहे. ‘पणतपत्नीपे्रम 
हे सावयणत्रक आहे. र्गवान् शकंिासािख्र्ा असामान्र् इस्न्िर्णनग्रही र्ोग्र्ाविही त्र्ाने आपिा पगडा 
बसणविा, मग सामान्र् जनाचंी कार् कथा!’ असे त्र्ाने ‘कुमािसंर्वा’त (६,९५) म्हटिे आहे. त्र्ाच्र्ा 
गं्रथातं णस्त्रर्ाणंवषर्ी अणतशर् आदि दाखणविा आहे. ‘धार्ममक कृत्र् कििे ति णस्त्रर्ावंाचनू मुळीच शक्र् 
नाही’ (कुमाि॰ ६, १३); ‘णववाहसंबधं जुळवनू आिण्र्ात णस्त्रर्ा फािच हुशाि असतात’ (कुमाि ६, ३२); 
‘कन्रे्च्र्ा णववाहाच्र्ा बाबतीत पुरुष प्रार्ः णस्त्रर्ाचं्र्ा मताने चाितात’ (कुमाि॰ ६, ८५); ‘पणतव्रता णस्त्रर्ाही 
पतीच्र्ा इच्छेणवरुद्ध जात नाहीत’ (६, ८६) इत्र्ाणद ‘कुमािसंर्वा’ तीि उक्तींनी कौटंुणबक जीवन सुखकि 
होण्र्ास पणतपत्नींनी पिस्पिाचं्र्ा मतास व इच्छेस मान देऊन वागाव,े असे कवीने सुचणविे आहे. त्र्ाच्र्ा 
सवय नाणर्का पे्रमळ, सुस्वर्ावी व िणितकिाणनपुि आहेत. ‘िघुवशंा’तीि अजणविापात आदशय पत्नी कशी 
असते, ते त्र्ाने सुचणविे आहे. इंदुमती ही अजाची गृहस्वाणमनी, णबकट प्रसंगी सल्ला देिािा मंत्री, 
एकातंातीि सखी व िणितकिेतीि णप्रर् णशष्ट्र्ा होती (िघु. ८, ६७), असे त्र्ाने वर्मििे आहे. 
‘कुमािसंर्वा’तीि ‘णप्ररे्षु सौर्ाग्र्फिा णह चारुता’ (५, १), ‘स्त्रीिा ं णप्रर्ािोकफिो णह वषेः’ (७, २२) 
इत्र्ाणद उक्तींवरून व ‘मेघदूता’ तीि णविणहिी र्क्षपत्नीच्र्ा वियनावरून पणतव्रता स्त्रीणवषर्ी काणिदासाचे 
कार् णवचाि होते, ते णदसून रे्ते. वशे्रे्च्र्ा घिी िातं्रणदवस िोळत पडिाऱ्र्ा कवीच्र्ा हातून इंदुमती, 
र्क्षपत्नी, शकंुतिा व सीता र्ा स्वाणर्मानी, सुशीि व पे्रमळ पणतव्रताचंी शब्दणचते्र काढिी जािे अशक्र् 
आहे. 
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काणिदासाचे पे्रमळ हृदर् िहान मुिाचं्र्ा सहवासात आनंणदत होत असाव,े असे वाटते. मुिाचं्र्ा 
र्ोगाने पणतपत्नींचे पिस्पिावंिचे पे्रम कमी न होता वृहद्धगत होत जाते (िघु. ३, २४), असे त्र्ाने म्हटिे 
आहे. ‘तपिर्ा व दान र्ानंी णमळिािे पुण्र् पििोकातच उपर्ोगी पडते, पि शुद्धवशंातीि संतणत 
इहपििोकी सुख देते’ (िघु. १, ६९), अशी मुिाचंी महती त्र्ाने गाइिी आहे. त्र्ाच्र्ा गं्रथातं अनेक 
णठकािी िहान मुिाचंी सुंदि वियने आिी आहेत. ‘िहानगा िघु दाईने साणंगतल्र्ाप्रमािे बोबडे बोि बोिे, 
णतचा हात धरून सरे्त रे्ई, णतने णशकणवल्र्ाप्रमािे नमस्काि किी व अशा िीतीने आपल्र्ा णपत्र्ाचा आनंद 
वृहद्धगत किी’, असे मोठे मनोहि वियन त्र्ाने ‘िघुवशंा’त (३, २५) घातिे आहे व त्र्ाच्र्ा र्थाथयत्वामुळे 
स्वर्ावोक्तीचे उत्कृष्ट उदाहिि म्हिून ते ‘साणहत्र्दपयिा’ त उद्ध धृत केिे आहे. ‘शाकंुतिा’ तही (७, १७) 
‘ज्र्ाचं्र्ा दाताचं्र्ा कळ्र्ा नुकत्र्ाच णदसू िागल्र्ा आहेत, काही कािि नसताच जी हसत असतात, ज्र्ाचें 
बोि अस्पष्ट पि िमिीर् असतात, अशा मुिानंा माडंीवि घेऊन त्र्ाचं्र्ा धुळीने माखिेल्र्ा अंगाने ज्र्ाचंी 
वसे्त्र मणिन होतात ते धन्र् होत!’ असे सुंदि वियन आिे आहे. स्वतःचे मूि दृष्टीस पडताच ते आपिे असे 
माहीत नसताही परुूिवा व दुष्ट्र्ंत र्ाचं्र्ा मनात अपत्र्स्नेहाचा उमाळा आिा, असे त्र्ाने आपल्र्ा नाटकात 
दाखणविे आहे; त्र्ावरून अपत्र्पे्रम ही मनुष्ट्र्ाच्र्ा स्वर्ावातीि एक नैसर्मगक कोमि र्ावना आहे, हा र्ाव 
त्र्ाने व्र्क्त केिा आहे. मनुष्ट्र्ाच्र्ा जीवनात अत्र्ंत कारुण्र्ोत्पादक असे प्रसंग रे्तात, त्र्ामंध्रे् कन्रे्िा 
पणतगृही पाठणवण्र्ाच्र्ा प्रसंगाची गिना किण्र्ात रे्ते. अशा वळेी णतच्र्ा णपत्र्ाच्र्ा हृदर्ात जी 
कािवाकािव सुरू होते, णतचे हृदर्स्पशी शब्दणचत्र त्र्ाने ‘शाकुंतिा’च्र्ा चौर्थर्ा अंकात काढिे आहे. 
कण्वासािख्र्ा पे्रमळ णपत्र्ाचे शब्दणचत्र िंगणविाऱ्र्ा काणिदासािा अपत्र्पे्रमाची जािीव नव्हती, असे 
कोिता सहृदर् वाचक म्हिेि? 

 
काणिदासािा णितीर् चंिगुप्तासािख्र्ा सावयर्ौम िाजाचा उदाि आश्रर् होता व त्र्ाच्र्ा आरु्ष्ट्र्ाचा 

उत्तिर्ाग िाजदिबािी गेिा होता, हे आपि पाणहिेच आहे. िाजसरे्त नेहमी असिाऱ्र्ा कवीच्र्ा दृष्टीतून 
तेथीि चािीिीती, िाजेिोकाचं्र्ा आवडीणनवडी, प्रसंग पडेि त्र्ाप्रमािे सेवकासं मान देऊन त्र्ाचं्र्ाकडून 
काम करून घेण्र्ाची त्र्ाचंी सवर् ह्या गोष्टी णनसटिे शक्र् नाही. र्ा दृष्टीने ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा णतसऱ्र्ा 
सगातीि इिंाच्र्ा दिबािचे वियन वाचण्र्ासािखे आहे. ‘प्रर्ोजन पडेि त्र्ाप्रमािे आणश्रतावंि िाजेिोकाचें 
पे्रम कमी जास्त होत असते’ (कुमाि॰ ३, १), ‘चतुि िोक प्रर्िूा र्ोग्र् वळेी प्राथयना करून आपिे कार्य 
करून घेतात’ (कुमाि॰ ७, ९३) इत्र्ाणद उणक्त स्वानुर्वाने हकवा मार्ममक णनिीक्षिाने कवीिा सुचिेल्र्ा 
णदसतात. र्गवान् शकंि णववाहाथय णनघािे त्र्ावळेी त्र्ानंी जवळच असिेल्र्ा गिाने समोि धििेल्र्ा 
तिवािीत आपिे रूप पाणहिे, त्र्ाचं्र्ावि सूर्ाने छत्र धििे, प्रथम ब्रह्मसदेव व नंति णवष्ट्िु र्ानंी त्र्ाचंा 
जर्जर्काि केिा, नंति आपिासं दशयन किवाव ेम्हिून इंिाणद देवानंी नंदीिा खूि केिी व त्र्ाने त्र्ानंा 
णशवापढेु नेिे. त्र्ानंी अत्र्ंत णवनीत होऊन नमस्काि केिा, शकंिानंीही णशिःकम्पाने ब्रह्मसदेवाचा, चाि शब्द 
बोिून, णवष्ट्िूचा, स्स्मत करून इंिाचा व दृणष्टके्षपाने इति सवय देवाचंा सन्मान केिा, असे कवीने 
‘कुमािसंर्वा’ त (७, ३६-४६) वर्मििे आहे. त्र्ात िाजदिबािी णदसून रे्िािा पौवापर्यक्रम, ज्र्ाची जशी 
र्ोग्र्ता असेि तसा त्र्ािा णमळिािा मान वगैिे गोष्टी स्पष्ट णदसून रे्तात. िाजदिबािी असल्र्ामुळे 
काणिदासाच्र्ा वािीत सभ्र्ता व रुबाब णदसून रे्तो.’णवक्रमोवयशीर्ा’त उवयशीिा पित स्वगात जाण्र्ाकणिता 
िाजािा णवचािावर्ाचे आहे, तेव्हा ती णचत्रिेखामुखाने ‘महािाजानंी पिवानगी णदिी ति माझ्र्ा णप्रर् 
मणैत्रिीसािखी महािाजाचंी कीर्मत मी स्वगास नेऊ इस्च्छते’ अशी िाजास णवनंती किते. ‘शाकंुतिा’त 
‘महािाजाचं्र्ा मधुि र्ाषिाने मिा धीि वाटतो, म्हिनू आपिासं णवचािते की, महािाजानंी कोित्र्ा 
िाजषींचा वशं अिंकृत केिा आहे, कोित्र्ा देशातीि िोकासं स्वणविहाने उत्कंणठत केिे आहे व कोित्र्ा 
काििाने आपल्र्ा अणतशर् सुकुमाि देहािा र्ा तपोवनात रे्ण्र्ाचे क्िेश णदिे आहेत?’ असे णप्रर्ंवदा 
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दुष्ट्र्ंतास म्हिते. र्ा र्ाषिात काणिदासाचे िाजसर्ोणचत णशष्टसपं्रदार्ाचे ज्ञान उत्कृष्ट िीतीने व्र्क्त झािे 
आहे. 

 
काणिदास जाडा णविान् होता तिी अणतशर् णवनीत होता. ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ व ‘णवक्रमोवयशीर्’ ही 

नाटके आणि ‘मेघदूत’, ‘कुमािसंर्वा’ णद काव्रे् णिणहल्र्ावि कोिािाही आपल्र्ा कृतींबद्दि गवय झािा 
असता. त्र्ाच्र्ापेक्षा कमी सिस गं्रथणनष्ट्पणत्त कििाऱ्र्ा जगिाथ पंणडताच्र्ा दपोणक्त प्रणसद्धच आहेत. पि 
‘शाकंुतिा’- सािखे अणितीर् नाटक व ‘िघुवशंा’ सािखे णवणवध िसानंी ओथंबिेिे अप्रणतम महाकाव्र् 
णवित्पणिषदेपढेु ठेवताना कवीने कोि शािीनता दाखणविी आहे! काणिदास णवनीत असिा तिी एखाद्या 
िाजाश्रर्िोिुप िाळघोट्या पंणडताप्रमािे स्वाणर्मानशनू्र् नव्हता; नाही ति त्र्ाच्र्ा तोंडून मागे णदिेिी 
‘इह णनवसणत मेरुः’ इत्र्ाणद उणक्त णनघािी नसती, आणि स्वाणर्मानी शकंुतिा व सीता र्ाचंी शब्दणचते्र 
त्र्ाच्र्ा िेखिीतून बाहेि पडिी नसती. अशा र्ा णविान्,किाणर्ज्ञ, पे्रमळ, णवनोदी, चतुि व स्वाणर्मानी 
पुरुषश्रेष्ठाच्र्ा चणित्राचा दंतकथानंी णवपर्ास किावा व तो पिंपिाणर्मान्र्ानंी आज शकेडो वष ेमान्र् किावा 
हा केवळ दैवदुर्मविास होर्! 

 
काणिदासाची िाहिी कशा प्रकािची होती व त्र्ाच्र्ा जीणवताचा दैनंणदन क्रम कोित्र्ा प्रकािचा 

होता, हे समजण्र्ास णवश्वसनीर् साधन उपिब्ध नाही. तथाणप िाजशखेिाच्र्ा ‘काव्र्मीमासें’ त (अ. १०) 
आदशय कवीचे जीवनवृत्त कशा प्रकािचे असाव,े र्ाचे वियन आिे आहे, ते काल्पणनक असिे तिी 
वस्तुस्स्थतीशी फािसे णवसंगत नसाव ेअसे वाटते, म्हिनू रे्थे णदिे आहे - "कवीने नेहमी शुणच असाव.े शौच 
तीन प्रकािचे असते. वाक् शौच, मनःशौच व कार्शौच. र्ापंकैी पणहिे दोन प्रकाि शास्त्राभ्र्ासाने उत्पि 
होतात. कार्शौचात पार्ाचंी नखे काढिे, मुखात ताम्बिू असिे, शिीिािा सुगंणधिव्र्ाचंा हकणचत् िेप 
असिे, उंची पि र्पकेदाि नसिेिे वस्त्र धािि कििे, डोक्र्ात पुष्ट्पे घाििे र्ाचंा अंतर्ाव होतो. शुद्ध 
वतयन हे सिस्वतीचे आकषयक असते. कवीचे घि संमाजयनाने स्वच्छ केिेिे असाव.े त्र्ात सहाही ऋतंूस 
र्ोग्र् अशी णनिणनिाळी स्थाने असावी. जवळपास वृक्षवाणटका, क्रीडापवयत, वापी, पुष्ट्कणििी, पाटकािव,े 
हणििासािखे पशु, सािस, चक्रवाक, हंस, चकोि, क्रौंच, शुकसाणिकाणद पक्षी, उन्हाचा ताप णनवािि 
किण्र्ाकणिता धािागृह, ितामंडप इत्र्ाणद साधने व झोके घेण्र्ास झोपाळा असावा. काव्र् करून 
थकिेल्र्ा मनािा णवसावा णमळण्र्ासाठी तेथे पणिजनाचंा किकिाट नसावा. त्र्ाचे पणिचािक 
अपभं्रशर्ाषाप्रवीि, दासी मागधर्ाषाणर्णनवशेी, अतंःपिुातीि सेवक प्राकृतसंस्कृतर्ाषाणर्ज्ञ व णमत्र 
सवयर्ाषावतेे्त असाव.े त्र्ाचा िेखक सवय र्ाषाकुशि, शीघ्रवाक्, हस्ताक्षि उत्तम असिेिा, खुिा जाििािा, 
नानाणिणपज्ञ व स्वतः काव्र् किण्र्ास णशकिेिा असावा. िात्री-बेिात्री असा मनुष्ट्र् जवळ नसल्र्ास 
र्ापंकैी काही गुि असिेिा मनुष्ट्र् असिा तिी चािेि. ठिाणवक वळे नेमून न णदल्र्ास कामे होत नाहीत; 
म्हिून कवीने णदवस-िात्रींचे प्रहिाप्रहिाचे आठ र्ाग किाव.े सकाळी उठून संध्र्ावदंन केल्र्ावि 
सािस्वतसूक्ताचा त्र्ाने जप किावा. नंति णवद्यागृहात सुखासीन होऊन काव्र्ािा उपरु्क्त अशा 
णवद्योपणवद्याचें प्रहिर्ि अध्र्र्न किाव;े कािि पुनः पुनः वाचन किण्र्ासािखे प्रणतर्ोत्पत्तीचे दुसिे साधन 
नाही. दुसऱ्र्ा प्रहिी काव्र् िचाव.े मध्र्ाह्नाच्र्ा सुमािास स्नान करून र्ोजन किाव.े र्ोजनानंति णमत्राचंी 
काव्र्सर्ा र्िवावी. तीत समस्र्ापूर्मत, मातृकाभ्र्ास, णचत्रबंध वगैिेंचा अभ्र्ास किावा. चौर्थर्ा प्रहिी पूवाह्नी 
केिेल्र्ा काव्र्ाचे स्वतः एकट्याने हकवा काही थोया णमत्राबंिोबि पिीक्षि किाव.े िचनेच्र्ा ओघात 
णववचेक दृणष्ट िहात नाही, म्हिून अशा तऱ्हेचे पिीक्षि आवश्र्क आहे. त्र्ा वळेी अणधक असेि ते गाळाव;े 
न्र्ून असेि ते िचाव;े जेथे िचना र्ोग्र् झािी नसेि तेथे बदिावी; काही णवसििे असेि ति आठवाव.े 
सार्कंाळी संध्र्ावदंन व सिस्वतीची उपासना किावी. िात्री पिीक्षि केिेिा र्ाग स्वच्छ णिहून ठेवावा. 
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पुढे दोन प्रहि झोप घ्र्ावी. चागंल्र्ा णनिेने आिोग्र् चागंिे िाहते. चौर्थर्ा प्रहिी प्रर्त्नाने उठाव.े कािि 
ब्राह्मस मुहूती मन प्रसि असते व णनिणनिाळे णवषर् दृष्टीपुढे रे्तात." िाजशखेिाच्र्ा विीि वियनात काही 
णठकािी अणतशर्ोणक्त णदसते; तथाणप णवक्रमाणदत्र्ासािख्र्ा दानशूि सावयर्ौम नृपतीचा उदाि आश्रर् 
असिेल्र्ा काणिदासाची िाहिी विीि प्रकािची असिे अगदीच असंर्वनीर् वाटत नाही. 
 

काणिदासाचे आरु्मान णकती होते, र्ाणवषर्ी कोठे णनणित माणहती णमळत नाही. तथाणप र्ाही 
बाबतीत अनुमान किण्र्ास जागा आहे. काणिदासाच्र्ा सवय गं्रथातं ‘ऋतुसंहाि’ व ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ हे 
आिंर्ी व ‘िघुवशं’ हा शवेटी णिणहिा असावा. ‘िघुवशंा’ च्र्ा अठिाव्र्ा सगात आपल्र्ा सहाव्र्ा वषी 
गादीवि आिेल्र्ा सुदशयन नामक बाििाजाच्र्ा सुंदि काव्र्मर् वियनास काणिदासाने पंधिा श्लोक घातिे 
आहेत. ‘िघुवशंा’ तीि शवेटल्र्ा िाजाचंा अनुक्रम ‘णवष्ट्िपुुिािा’तीि वशंावळीशी बिाच जुळतो. तथाणप त्र्ा 
हकवा इतिही उपिब्ध पुिािात सुदशयन बािवर्ात गादीवि आिा होता, असा उल्लखे आढळत नाही. तेव्हा 
हे वियन कवीिा प्रत्र्क्ष दृश्र्ावरून सुचिे असाव.े 

 
र्ा प्रकािची घटना वाकाटक काळी झािी होती. वाकाटक नृपणत णितीर् रुिसेन ऐन तारुण्र्ात 

णनधन पावल्र्ावि त्र्ाचा अल्पवर्ी मुिगा णदवाकिसेन गादीवि आिा. त्र्ावळेी त्र्ाचे वर् पाच-सहा 
वषांपेक्षा जास्त नसाव;े कािि त्र्ाची माता प्रर्ावतीगुप्ता पुढे णनदान तेिा वष ेत्र्ाच्र्ा नावाने िाज्र् किीत 
होती. [Ep. Ind., Vol. XV, pp. 39 f.] र्ा काळात णितीर् चंिगुप्ताने आपल्र्ा मुिीस िाज्र्कािर्ािात मदत 
किण्र्ास जे आपिे णवश्वासू अणधकािी पाठणविे त्र्ामंध्रे् काणिदासही असावा, असे आपि मागे अनुमान 
केिे आहे. त्र्ावळेी णवदर्ात पाणहिेल्र्ा बाििाजाच्र्ा िाज्र्कािर्ािावरून कवीिा ‘िघुवशंा’तीि सुदशयन 
िाजाचे वियन सुचिेिे णदसते. णदवाकिसेन वर्ात आल्र्ावि िौकिच णनधन पाविा असावा; कािि 
त्र्ाच्र्ानंति गादीवि आिेल्र्ा णितीर् प्रविसेन नामक त्र्ाच्र्ा िहान र्ावाने तीस वषांपेक्षा अणधक काि 
िाज्र् केिे, असे त्र्ाच्र्ा अनेक ताम्रपटातंीि कािणवषर्क उल्लखेावंरून णदसते. र्ा णितीर् प्रविसेनाने 
िाज्र्ािंर्ानंति िौकिच ‘सेतुबंध’ नामक प्राकृत काव्र् िचण्र्ास आिंर् केिा. त्र्ात त्र्ािा अनेक अडचिी 
रे्त होत्र्ा, हे त्र्ानेच एका गाथेत (सेतु. १, ९) साणंगतिे आहे. र्ा प्रसंगी काणिदासाने त्र्ािा मदत 
केल्र्ामुळे काणिदासानेच ते काव्र् णवक्रमाणदत्र्ाच्र्ा आजे्ञने िचिे असा समज प्रचणित झािेिा णदसतो. 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ इ.स. ३९५ च्र्ा सुमािास प्रथम िंगर्मूीवि आिे, असे आम्ही पुढे दाखणविे आहे. 
त्र्ावळेी काणिदास अगदी तरुि म्हिजे सुमािे पंचवीस वषाचा असावा. णितीर् प्रविसेन इ.स. ४२० च्र्ा 
सुमािास गादीवि आिा, असे अनेक प्रमािावंरून दाखणवता रे्ते. [वाकाटकाचं्र्ा कािगिनेणवषर्ी आमचा गं्रथ ‘वाकाटक 

नृपणत आणि त्र्ाचा काि’, पृ  .९ – १३, पाहा.] त्र्ावळेी काणिदासाचे वर् सुमािे पिास वषाचे असाव.े त्र्ानंति 
सेतुबधंाची िचना झािी असल्र्ामुळे णनधनसमर्ी काणिदासाचे वर् पंचावि वषापेक्षा कमी नसाव.े संस्कृत 
िणित वाङ्मर्ात काणिदासाच्र्ा इतकी णवपुि गं्रथिचना िाजशखेिाखेिीज दुसऱ्र्ा कोिाही कवीची नाही. 
त्र्ामुळे वि अनुणमत केिेिे काणिदासाचे आरु्मान असरं्वनीर् वाटत नाही. 
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प्रकिि पाचव े
 

काविदासाची कार्व्ये 
 

क इह रघुकारे ि रमिे। 
सुर्ाणषत. 

 
उत्कृष्ट गं्रथणनर्ममतीमुळे एखाद्या गं्रथकािाचे नाव एकदा प्रणसद्ध झािे म्हिजे त्र्ाच्र्ा नावावि अनेक 

गं्रथ खपू िागतात. णवशषेतः प्राचीन काळी स्वतःच्र्ा प्रणसद्धीपेक्षा आपल्र्ा गं्रथाचंा प्रसाि जनतेत सवयत्र 
व्हावा, अशी गं्रथकािाचंी इच्छा असल्र्ामुळे अगदी साधािि प्रतीचे गं्रथही उत्कृष्ट गं्रथकािाचं्र्ा माथी 
माििेिे णदसून रे्तात. णकत्रे्क वळेी एकाच नावाचे गं्रथकाि णनिणनिाळ्र्ा काळी होऊन गेिेिे असतात; 
पि कािाच्र्ा प्रचंड ओघात त्र्ाचें वैर्णक्तक रे्द नष्ट होऊन ते आपल्र्ापैकी एका णवशषे प्रणसद्ध अशा 
व्र्क्तीमध्रे् िर् पावतात, असेही णदसून रे्ते. काणिदासाच्र्ा बाबतीत असेच काही झािे असिे पाणहजे. 
ऑफे्रक्ट साहेबानंी आपल्र्ा ‘बृहत्ससं्कृतगं्रथसूची’त काणिदासाच्र्ा नावावि तीस-पसतीस गं्रथ णदिे 
आहेत. त्र्ामंध्रे् काव्र्नाटकाबंिोबि ज्र्ोणतष, ित्नपिीक्षा, देवतास्तुणत वगैिे णवणवध णवषर्ावंिचे गं्रथ 
आढळतात. र्ापंकैी बहुतेक गं्रथ काणिदासाच्र्ा नावावि दडपिेिे हकवा एखाद्या उत्तिकािीन काणिदास 
नामक कवीने िचिेिे असाव.े उदाहििाथय, ‘निोदर्’ हे काव्र् घ्र्ा. कवीने र्ा काव्र्ात र्मकाणद 
शब्दािंकािाचंा अणतिेक केिा आहे व त्र्ामुळे बहुतेक णठकािी अथय अगदी दुबोध झािा आहे. ‘िघुवशंा’ णद 
काव्र्ातं काणिदासाचे शब्दािंकािाकंडे णवशषे िक्ष णदसत नाही. त्र्ामुळे हा गं्रथ सकृद्दशयनीच 
काणिदासाचा नसावा, अशी शकंा रे्त होती व आता गं्रथाच्र्ा अंतःपिीक्षिावरून तो णिस्तोत्ति दहाव्र्ा 
शतकात होऊन गेिेल्र्ा वासुदेव नामक कवीने िचिा, असे णसद्ध झािे आहे. [A. S. R. Aiyar: Authorship of the 

Nalodaya, F.R.A.S. for 1925, p. 263.] अशा गं्रथाचंा आपिास रे्थे णवचाि किावर्ाचा नाही. 
 
‘ऋतुसंहाि’, ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’, ‘कुमािसंर्व’, ‘णवक्रमोवयशीर्’, ‘मेघदूत’, ‘कुन्तिेश्विदौत्र्’, 

‘शाकंुति’ व ‘िघुवशं’ हे आठ गं्रथ मात्र काणिदासाने िचिे असाव,े असे आपिासं णनिर्ाने म्हिता रे्ते. 
र्ाणशवार् ‘सेतुबन्ध’ हकवा ‘िाविवहो’ र्ा प्रविसेनाच्र्ा नावावि प्रणसद्ध असिेल्र्ा प्राकृत काव्र्ातही 
काणिदासाचा हात असावा, असे मागे पणहल्र्ा प्रकििात आपि अनुमान केिे आहे. विीि नऊ गं्रथापंैकी 
‘कुन्तिेश्विदौत्र्ा’ खेिीज बाकीचे गं्रथ आज उपिब्ध आहेत. ‘कुन्तिेश्विदौत्र्’ काणिदासाचेच, र्ाबद्दि 
के्षमेंिाच्र्ा ‘औणचत्र्णवचािचचे’त (पृ. १३९) स्पष्ट णवधान आहे. िाजशखेिाची ‘काव्र्मीमासंा’, शृगंािप्रकाश’ 
वगैिे गं्रथातं त्र्ातंीि उतािे आिे आहेत. त्र्ावंरून ते एक नाटक असाव ेअसे णदसते. बाकीच्र्ा संस्कृत 
गं्रथातं ‘ऋतुसंहाि’, ‘कुमािसंर्व’, ‘मेघदूत’ व ‘िघुवशं’ ही काव्रे् व ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’, ‘णवक्रमोवयशीर्’ व 
‘शाकंुति’ ही नाटके आहेत. हे आठ गं्रथ वि णदिेल्र्ा क्रमानेच कवीने णिणहिे असाव,े असे पुढे दाखणविे 
आहे. र्ा प्रकििात काणिदासाच्र्ा काव्र्ाचें व पुढीि प्रकििात त्र्ाच्र्ा नाटकाचें णववचेन करू. 
 

काणिदासाच्र्ा काव्र्ाचें समािोचन किण्र्ापूवी तत्पूवयकािीन कवींच्र्ा गं्रथाचें हसहाविोकन 
कििे आवश्र्क आहे. आपल्र्ा अत्र्तं प्राचीन संस्कृत काव्र्ाचंा पूिय िोप झािा असिा तिी काव्र्किेचा 
उगम वैणदक कािापरं्त नेऊन णर्डणवता रे्तो. ‘ऋग्वदेा’ तीि उषादेवतेची णवणवध अिंकािानंी नटिेिी 
सुंदि वियने ज्र्ानंी िचिी, वरुिदेवाच्र्ा सूक्तातं ज्र्ानंी आपल्र्ा हृदर्ातीि कािवाकािव व्र्क्त करून 
करुिा र्ाकिी, ज्र्ाचंी दाशिाज्ञसूक्तासािखी रु्द्धाचंी वियने अद्याणप ‘ऋग्वदेा’त अवणशष्ट आहेत, त्र्ा आद्य 
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ऋणषवर्ांना शृगंाि, करुि व वीििसात्मक काव्रे् किता रे्त नव्हती, असे म्हििे शक्र् नाही. तथाणप वि 
साणंगतल्र्ाप्रमािे ही सवय काव्रे् आता नामशषेही िाणहिी नाहीत. उपिब्ध गं्रथातं आणदकाव्र्ाचा मान 
‘िामार्िा’ सच णदिा पाणहजे. ‘िामार्िा’तीि िामाची णपतृर्णक्त, र्िताचे भ्रातृपे्रम वगैिे गोष्टी अत्र्ंत 
हृदर्स्पशी असून त्र्ा काव्र्ातीि णवणवध प्रसंग कवीने कुशि हाताने िेखाटिे आहेत. त्र्ातीि णवणवध 
कल्पना, शब्दप्रर्ोग व उपमाणद अिंकाि िुटून अश्वघोष-काणिदासाणद कवींनी आपिी काव्रे् सजणविी 
आहेत. उदाहििाथय, ‘बदु्धचणित’ काव्र्ातीि बदु्धाच्र्ा अंतःपुिातीि णनणित णस्त्रर्ाचें वियन कवीिा 
‘िामार्िा’तीि हनुमानाने िंकेत पाणहिेल्र्ा तत्सदृश दृश्र्ाच्र्ा वियनावरून सुचिे असाव.े इति 
महाकाव्र्ापं्रमािे र्ातही वृत्तवैणचत्र्र् साधिे आहे. असो. 

 
पि ‘िामार्ि’ णकती झािे तिी धार्ममक बदु्धीने िचिेिे महाकाव्र्. तेव्हा िौणकक दृष्टीने िचिेल्र्ा 

प्राचीन काव्र्ाचें उल्लेख कोठे सापडतात कार्, हे पाणहिे पाणहजे. असे उल्लखे प्रथम पतंजिीच्र्ा 
‘महार्ाष्ट्र्ा’त व्र्ाकििाच्र्ा णनर्माचंी उदाहििे म्हिून आिेिे आहेत. पतंजिीचा काि णिस्तपूवय णितीर् 
शतकाचा मध्र् हा आता णनणित झािा आहे. त्र्ामुळे त्र्ाचें णवशषे महत्त्व आहे. ‘वितनु सम्प्रवदस्न्त 
कुकु्कटाः’, ‘णप्रर्ा ं मर्ूिः प्रणतननृयतीणत’, ‘प्रथते त्वर्ा पणतमती पणृथवी’ इत्र्ाणद ‘महार्ाष्ट्र्ा’त प्रसंगवशात् 
आिेल्र्ा उदाहििावंरून पतंजिीच्र्ा काळी णवणवधवृत्तातं िचिेिे अिंकािाणदकानंी रु्क्त असे बिेचसे 
काव्र्वाङ्मर् अस्स्तत्वात होते, र्ाणवषर्ी संशर् िाहत नाही. र्ानंतिच्र्ा काळातही काव्र्णनर्ममणत चािू 
िाणहिी होती, हे कोिीव िेखावंरून णदसून रे्ते. उदाहििाथय, काठेवाडातीि जुनागढ शहिाजवळीि क्षत्रप 
रुिदामन् च्र्ा संस्कृत णशिािेखाच्र्ा िेखकास काव्र्किेच्र्ा सवय अंगाचंा पणिचर् होता, असे त्र्ा 
िेखावरून स्पष्ट णदसते. 

 
पि हे िेख आिंकाणिक र्ाषेत व काव्र्दृष्टीने णिणहिे असिे तिी गद्यात आहेत. काणिदासािा 

ज्र्ाचं्र्ा गं्रथापंासून स्फूर्मत णमळािी असेि अशा तत्पूवयकािीन कवींची बहुतेक काव्रे् णवशाि कािोदिात 
गडप झािी आहेत. तथाणप सुदैवाने त्र्ापंकैी एका कवीचे – अश्वघोषाचे – गं्रथ उपिब्ध आहेत, त्र्ावरून 
तत्कािीन काव्र्िचनेची कल्पना किता रे्ते. अश्वघोष हा जातीने ब्राह्मसि असून मूळचा अर्ोध्रे्चा िाहिािा. 
त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि उल्लेखावंरून त्र्ाने उपणनषदे, र्गवद् गीता व साखं्र्ाणद दशयने र्ाचंा चागंिा अभ्र्ास केिा 
होता, असे णदसते. पुढे त्र्ाने बौद्ध धमाचा स्वीकाि केिा. ससं्कृत वाङ्मर्ात अश्वघोषाचे नाव त्र्ाच्र्ा 
‘सौंदिनंद’ व ‘बदु्धचणित’ र्ा काव्र्ानंी णचिकाि िाहीि. र्ापंकैी पणहल्र्ा काव्र्ाचे अठिा सगय आहेत व 
त्र्ातं गौतमबदु्धाने नंद नामक आपल्र्ा सावत्र र्ावास बौद्धधमाची दीक्षा णदिी त्र्ा प्रसंगाचे सणवस्ति वियन 
आिे आहे. ‘बदु्धचणिता’चे सतिा सगय आहेत. पि त्र्ापंैकी पणहिे तेिाच अश्वघोषाचे असून बाकीचे गेल्र्ा 
शतकात अमृतानंद नामक कवीने िचिे, असा त्र्ात स्पष्ट उल्लेख आहे. पणहल्र्ा तेिा सगांत गौतमबुद्धाच्र्ा 
जन्मापासून मािणवजर्ापरं्तची कथा आिी आहे. 

 
‘सौंदिनंद’ काव्र्ाच्र्ा शवेटी कवीने हे काव्र् आपि आनंदप्राप्तीकणिता णिणहिे नसून 

णवषर्ोपर्ोगमग्न िोकाचें िक्ष बौद्ध धमात उपदेणशिेल्र्ा मोक्षमागाकडे िागाव े म्हिून िचिे आहे, असे 
स्पष्ट म्हटिे आहे. अश्वघोष स्वतः मोठा प्रणतर्ावान् कणव होता. णशवार् त्र्ाने िामार्िाणद पूवयकािीन 
काव्र्ाचंा चागंिा अभ्र्ास केिा होता, म्हिून त्र्ाची ही दोन्ही काव्रे् सिस वठिी आहेत. त्र्ाची र्ाषा 
साधी पि अव्र्ाजमनोहि आहे. त्र्ाने बदु्ध व नंद र्ाचं्र्ा चणित्रातंीि वचेक काव्र्मर् प्रसंग घेऊन त्र्ानंा 
उपमाणद अिंकािानंी र्षूणविे आहे. नंदाने णर्क्षु होण्र्ाचा णनिर् केल्र्ाचे समजल्र्ावि सुंदिीने केिेिा 
शोक, गौतम उद्यानात जाताना पौिणस्त्रर्ाचंी उडािेिी धादंि, ज्र्ा िात्री तो आपिे घि सोडून णनघािा त्र्ा 
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िात्री त्र्ाने पाणहिेिे णस्त्रर्ाचें णकळसवािे स्वरूप, गौतमािा वनात पोचवनू त्र्ाचा सेवक छंदक एकटाच 
कणपिवस्तूिा आिा त्र्ावळेी पौिजनासं झािेिे दुःख, वगैिे प्रसंग कवीच्र्ा अप्रणतम वियनशिैीने 
वाचकाचं्र्ा मनिक्षूंपढेु हुबहूेब उरे् िाहतात. मागे पणहल्र्ा प्रकििात अश्वघोष व काणिदास र्ाचं्र्ा 
काव्र्ातंीि काही समान कल्पनाचंी स्थळे णदिी आहेत, त्र्ावंरून काणिदासाने अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ाचंा 
चागंिाच अभ्र्ास केिेिा णदसून रे्ईि. र्ा अभ्र्ासामुळे िमिीर् कल्पना व शब्दसमूह र्ापं्रमािेच 
अश्वघोषाच्र्ा काही णवणशष्ट िकबाही काणिदासाच्र्ा काव्र्ात आिेल्र्ा णदसतात. उदाहििाथय –  

 
बभूव स वह संवेगः श्रेयसस्िस्य वृद्धये। 
धािोरवधवरवाख्यािे पवििोऽक्षरवचन्िकैः॥  

सौंदिनंद १२, ९. 
 

र्ासािख्र्ा व्र्ाकििणवषर्क उपमा, ‘र्थावदेनं णदणव देवसंघा णदव्र्ैर्मवशषैेमयहर्ाञ्च चकु्रः।’ व 
‘कार्यस्र् कृत्वा णह णववकेमादौ सुखोणधगन्तंु मनसो णववकेः’ र्ासंािखे काटेतोिपिे पाणहिे असता 
अपाणिनीर् प्रर्ोग र्ाचें काणिदासाच्र्ा काव्र्ातं सहजगत्र्ा अनुकिि झािेिे दृष्टीस पडते. [िघु० १५, ९; ९, 

६१; ४, ३ पाहा.] पि काणिदास स्वतः जास्त काळजीपूवयक व णनदोष िचना कििािा किाणर्ज्ञ असल्र्ामुळे 
त्र्ाने अश्वघोषाच्र्ा गं्रथातंीि अनेक दोष टाळिे आहेत. उदाहििाथय, अकाष्टाम्, अवर्मधष्ट र्ासंािखे 
श्रुणतकटु शब्दप्रर्ोग, ‘नृपोपणवश्र्’ र्ासंािख्र्ा सधंीच्र्ा व ‘गृह्य’, ‘णववधयणर्त्वा’, ‘पणिपािणर्त्वा’ र्ासंािख्र्ा 
धातुसाणधताचं्र्ा चुका, ‘र्णट्टकाव्र्ा’तल्र्ाप्रमािे ‘अवर्मधष्ट’, ‘अवृधत्’ इत्र्ाणद तृतीर् र्तूकाळच्र्ा वैकस्ल्पक 
णक्रर्ापदरूपाचं्र्ा प्रर्ोगाचा अणतिेक वगैिे गोष्टी त्र्ाने दोषाहय म्हिनू काळजीपूवयक टाळिेल्र्ा णदसतात. 
अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ातंीि र्थासंख्र्, पादान्तर्मक वगिेैसािखे णवशषे िमिीर् नसिेिे हकवा कृणत्रम 
णदसिािे अिंकाि, काही पठनास अवघड असिेिी वृते्त, हीही कवीने बणुद्धपुिःसि र्ोणजिी नसावी. 
एकंदिीत मधुकिवृत्तीने अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ातूंन सुंदि तेवढाच र्ाग घेऊन काणिदासाने आपिे गं्रथ िचिे, 
असे म्हिण्र्ास हिकत नाही. 

 
अश्वघोषानंतिच्र्ा काळात त्र्ाच्र्ापेक्षा सिस काव्रे् णनमाि कििािे कणव णनमाि झािे असाव,े पि 

त्र्ाचंी काव्रे् आज उपिब्ध नाहीत. तथाणप काणिदासापूवी णकती णनदोष व सिस काव्र्णनष्ट्पणत्त होत असे, 
र्ाची कल्पना रे्ण्र्ासाठी हणिषेिाच्र्ा प्रर्ाग रे्थीि णशिास्तंर्ावि कोििेल्र्ा प्रशस्तीतून [Fleet: Gupta 

Inscriptions, No. 1.] एक उतािा घेऊ. दुसऱ्र्ा प्रकििात साणंगतल्र्ाप्रमािे ही प्रशस्स्त चम्पूकाव्र्ाचा उत्कृष्ट 
नमुना आहे. णतचा प्रथमाधय पद्यात असून णितीर्ाधय बहुतेक गद्यात आहे. गद्यर्ागात आिंकाणिकाचं्र्ा 
णनर्माप्रमािे समासप्राचुर्य असिे तिी अनुप्रास, उपमा, श्लेष, इत्र्ाणद अिंकािाचंा पणिणमत उपर्ोग व 
शब्दाचें नादमाधुर्य र्ानंी त्र्ािा फाि िमिीर्त्व आिे आहे. पि र्ा र्ागापेक्षा त्र्ाची पदे्य उत्कृष्ट असावी. 
णशिास्तंर्ाचा पृष्ठर्ाग खिाब झाल्र्ामुळे प्रशस्तीचा प्रथमाधय णठकणठकािी खंणडत झािा आहे; तथाणप 
खािीि एकाच श्लोकावरून हणिषेिाच्र्ा काव्र्किेची कल्पना किता रे्ईि –  

 
आयो हीत्युपगुह्य भाववपशुिैरुत्कर्पणिै रोमवभः 
सभ्येषचू्छ् ववसिेषु िुल्यकुिजम्िािाििोिीवक्षिः। 
स्िेहर्व्याकुवििेि बाष्पगुरुणा ित्त्वेवक्षणा चकु्षषा 
यः वपत्रावभवहिो विरीक्ष्य विवखिा ंपाहे्यवभुवीवमिी॥ 
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र्ा श्लोकात आपल्र्ा वृद्धपिी पणहल्र्ा चिंगुप्ताने समुिगुप्तास आपिा उत्तिाणधकािी नेमिे, त्र्ा 
प्रसंगाचे हृदर्ंगम वियन आिे आहे. र्ा श्लोकाची स्तुणत डॉ. बुल्हिने पुढे णिणहल्र्ाप्रमािे मुक्त कंठाने केिी 
आहे - "र्ा प्रसंगाचे र्ापेक्षा थोडक्र्ात व अणधक हुबेहूबपिाने णचत्र काढिे शक्र् नाही. र्ात एकही शब्द 
अणधक नाही. हा श्लोक वाचताना वृद्ध चिंगुप्ताच्र्ा िाजसरे्तीि दृश्र् आपल्र्ा डोळ्र्ासंमोि उरे् िाहते. 
आपल्र्ािाच गादी णमळावी, अशी अपेक्षा असिेिे त्र्ाचे पुत्र एकीकडे बसिे आहेत, ति दुसिीकडे िाजा 
कोिा अर्ोग्र् मािसाची णनवड ति कििाि नाहीना अशी र्ीणत वाटिािे सर्ासद त्र्ाच्र्ा णनकािाची वाट 
पाहत आहेत! अशा प्रसंगी ‘हाच र्ोग्र् पुरुष आहे’ असे बोिून िोमाणंचत शिीिाने िाजाने समुिगुप्तास 
आहिगन णदिे व पे्रमामुळे अश्रुपूिय झािेल्र्ा अशा तत्त्वके्षी दृष्टीने त्र्ाच्र्ाकडे पाहून त्र्ािा म्हटिे : ‘ह्या सवय 
पृर्थवीचे असे पािन कि’. हे िाजाचे शब्द ऐकताच इति िाजकुमािाचंी मुखे म्िान झािी, पि सर्ासदानंी 
समाधानाचा सुस्कािा सोडिा. हे पद्य थोडक्र्ात शब्दणचत्र काढिाऱ्र्ा र्ाितीर्ाचं्र्ा किेचे एक उत्कृष्ट 
उदािहि आहे" अशा काव्र्णनर्ममतीनंति काणिदासाच्र्ा ‘मेघदूता’ – सािखी सवांगसंुदि काव्रे् णनमाि 
झािी ति त्र्ात आिर्य वाटावर्ास नको. 

 
ऋिुसंहार 

 
काणिदासाच्र्ा सवय काव्र्ातं ‘ऋतुसंहाि’ हे जिा कमी प्रतीचे गििे जाते. त्र्ावरून ते 

काणिदासकृत असेि कार्, असा णविानासं संशर् रे्त होता.पि तो अस्थानी होता, असे अनेक प्रमािानंी 
दाखणवता रे्ते. र्ा काव्र्ातीि दोन श्लोक (६, १७ व २०) वल्लर्देवाच्र्ा ‘सुर्ाणषताविी’त काणिदासाचे 
म्हिून णदिे आहेत. मागे पणहल्र्ा प्रकििात इ.स. ४७३ च्र्ा मंदसोि रे्थीि प्रशस्तीत वत्सर्ट्टीने 
‘ऋतुसंहािा’ तीि काही श्लोकाचें अनुकिि केिेिे दाखणविे आहे. त्र्ावरूनही हे काव्र् इ.स. च्र्ा 
पाचव्र्ा शतकाइतके प्राचीन आहे र्ात संशर् िहात नाही. णशवार् काणिदासािा ऋतुवियनाची मोठी आवड 
होती असे णदसते. त्र्ाच्र्ा बहुतेक गं्रथातं एका ना एका ऋतूचे वियन आिे आहे. ‘कुमािसंर्वा’ त वसन्ताचे, 
‘णवक्रमोवयशीर्’ व ‘मेघदूत’ र्ात वषाऋतूचे, ‘शाकंुतिा’त ग्रीष्ट्माचे व ‘िघुवशंा’ त प्रार्ः सवयच ऋतंूचे वियन 
कवीने केिे आहे. सिस्वती देवीच्र्ा उपासनेिा आिंर् किताना णनसगयवियनाणशवार् दुसिा उणचत व सोपा 
णवषर् कोिता असिाि? र्ात एखाद्या कथानकाचा संबंध रे्त नसल्र्ामुळे स्फूर्मत रे्ईि तेव्हा व 
सवडीप्रमािे श्लोक िचनू ते मागाहून एकत्र गंुफता रे्तात. हाच णवषर् कवीने प्रथम घेण्र्ाचे दुसिेही एक 
कािि सरं्वते. मागे दुसऱ्र्ा प्रकििात साणंगतल्र्ाप्रमािे इ.स. च्र्ा दुसऱ्र्ा-णतसऱ्र्ा शतकात कुशाि 
साम्राज्र्ामुळे हहदुस्थानाचा पूवय व पणिम देशाशंी व्र्ापाि वाढून संपत्तीचा ओघ देशात वाहू िागिा. 
ऐश्वर्ाबिोबि चैनही आिीच. त्र्ामुळे मध्र्मवगातीि िोकाचंी िाहिी सुधारून त्र्ाचें िणितकिाकंडे 
अणधक िक्ष जाऊ िागिे. त्र्ा काळी नगिातं िाहिाऱ्र्ा णविासी व किाणर्ज्ञ नागिकिाचें वात्स्र्ार्नाच्र्ा 
‘कामसूत्रा’ त वियन आिे आहे, त्र्ावरून त्र्ाचें िणितकिासं व वाङ्मर्ास कसे उते्तजन णमळे, हे णदसून 
रे्ते. प्रत्रे्क नागिकाच्र्ा घिी त्र्ाच्र्ा खास णदवािखान्र्ात एका उंच टेबिावि केशिचनेिा िागिािे 
सामान, पुष्ट्पमािा, ताम्बिू, अत्तिे वगैिे ठेणविेिी असत. हर्तीतीि फळ्र्ावंि वीिा, णचत्रकमािा उपरु्क्त 
असे िंग, ब्रश वगैिे सामान व त्र्ाच्र्ाजवळ एखादे काव्र्ही दृष्टीस पडे. सार्कंाळी चागंिा पोषाक करून 
नागिक ‘गोष्ठी’ हकवा णमत्रसमाज जमे त्र्ा णठकािी जाई. तेथे तात्काणिक काव्र्िचना, समस्र्ापूर्मत, 
पुस्तकवाचन, प्रणतमािास्पधा (र्यंा) इत्र्ाणदकातं त्र्ाचा वळे जाई. र्ा समाजात किाणर्ज्ञ, णवदुषी व 
चतुि अशा गणिकानंाही बोिावण्र्ात रे्ई व केव्हा केव्हा त्र्ाचं्र्ा घिीही बठैकी होत; त्र्ा वळेी काव्र्णनर्ममणत 
व किानैपुण्र् र्ामंध्रे् स्पधा सुरू होई. अशा प्रसंगी ऋतुवियनासािखे णवषर् सहजच सुचिािे असतात. 
काणिदासाने ‘ऋतुसंहाि’ काव्र् िचिे तेव्हा त्र्ािा िाजाश्रर् असावा असे वाटत नाही; कािि िाजाश्रर्ाचा 
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हकवा िाजसरे्तीि दृश्र्ाचा त्र्ात प्रत्र्क्ष अगि अप्रत्र्क्ष एकही उल्लेख णदसत नाही. णकत्रे्क श्लोकातं 
त्र्ाच त्र्ाच कल्पना पुनः पुनः आल्र्ा आहेत. काही श्लोक णप्ररे्स उदे्दशून णिणहिे असिे तिी दुसिे 
णकतीएक ‘णस्त्रर्ाचं्र्ा सहवासात तुझा उष्ट्िकाळ सुखात जावो,’ (२, २८) र्ाप्रमािे परुुषास उदे्दशून िचिेिे 
णदसतात. त्र्ावंरून हे खण्डकाव्र् खण्डशः नागिकसमाजात िचिे असाव,े असे वाटते. 

 
‘ऋतुसंहाि’ काव्र्ाचे सहा सगय असून प्रत्रे्कात सोळापासून अठ्ठावीसपरं्त श्लोक आहेत. त्र्ात 

ग्रीष्ट्म, वषा, शिद्, हेमन्त, णशणशि व वसन्त र्ा सहा ऋतंूचे क्रमाने वियन आिे आहे. प्रत्रे्क ऋतूच्र्ा 
वियनात त्र्ा ऋतूचा वृक्षितावंि व पशुपक्ष्र्ावंि झािेिा पणििाम व त्र्ा ऋतूच्र्ा आगमनाने काणमजनाचं्र्ा 
णचत्तवृत्तीत व वतयनात णदसून रे्िािा फिक व त्र्ाचं्र्ा मनात उत्पि होिािे णवणवध णवचाि र्ाचें कवीने सुंदि 
वियन केिे आहे. उदाहििाथय, ग्रीष्ट्म ऋतूचे खािीि उदाहिि घ्र्ा –  
 

रवेमणयखैूरवभिावपिो भृशं ववदह्यमािः पवथ िप्तपासुंवभः। 
अवाङ् मुखो वजह्यगविः श्वसन्मुहुः फणी मयरूस्य ििे विषीदवि॥ 

ऋतु॰ १, १३ 
 

र्ा श्लोकात ‘सूर्ाच्र्ा अत्र्तं उष्ट्ि णकििानंी वरून व तापिेल्र्ा धुळीने खािून अगंािा चटके 
बसत असल्र्ामुळे णवव्हि होऊन धापा टाकिािा वक्रगणत साप जाणतवैि णवसरून मर्ूिाच्र्ा छारे्त जाऊन 
बसतो’ असे कवीने वियन केिे आहे. ग्रीष्ट्म ऋतूत चादंिे फाि िमिीर् वाटते, पाण्र्ात नेहमी डंुबत िाहाव,े 
अशी इच्छा होते, िात्री गच्चीवि णप्रर्ासंमवते मदनोद्दीपक सुिापान व वीिावादन र्ातं कामी िोक काि 
घािणवतात, िात्री धवि हम्र्यपृष्ठावि सुखणनिा घेिाऱ्र्ा णस्त्रर्ाचंी मुखे पाहून जिू कार् िजे्जने चंि पाढंिा 
फटफटीत होतो, इत्र्ाणद वियनाने ग्रीष्ट्म ऋतूचा काणमजनावंि होिािा पणििाम कवीने दाखणविा आहे. 
ग्रीष्ट्म ऋतूनंति पावसाळा रे्तो. तेव्हा तृषाकुि चातक पक्ष्र्ानंी र्ाचना केल्र्ामुळे जिर्ािाने नम्र झािेिे 
मेघ मनोहि ध्वणन करून जिवृणष्ट कितात, त्र्ा वळेी प्रवासी जनानंा आपल्र्ा णस्त्रर्ाचंी आठवि होऊन 
अत्र्ंत दुःख होते, इत्र्ाणद कल्पना वषा ऋतूच्र्ा वियनात आल्र्ा आहेत. शिद् ऋतूचे वियन किताना कणव 
म्हितो – 

 
काशाशुंका ववकचपद्ममिोज्ञवक्त्रा 
सोन्मादहंसरविूपुरिादरम्या। 
आपक् वशाविरुवचराििगात्रयवष्ः 
प्राप्ता शरन्नववधूवरव रूपरम्या॥ 

ऋतु॰ ३.१. 
 

‘काशरूपी वस्त्र नेसिेिी, प्रफुल्ल कमि हेच णजचे मुख आहे, उन्मत्तहंसरूपी नूपुिाचं्र्ा नादाने जी 
िमिीर् णदसते व आपक् व साळीची िोपे हीच णजची सुदंि शिीिर्णष्ट आहे, अशी नववधूप्रमािे सुस्वरूप 
णदसिािी शिद् प्राप्त झािी आहे.’ पुढे शिद् ऋतूत िात्री चंिप्रकाशाने, नद्या हंसानंी, तळी सािस पक्ष्र्ानंी, 
अिण्रे् पुष्ट्पर्ािाने िविेल्र्ा सप्तविय वृक्षानंी व उपवने मािती पुष्ट्पानंी पाढंिी सफेत णदसतात, इत्र्ाणद 
वियन आिे आहे. चौर्थर्ा व पाचव्र्ा सगात कवीने हेमन्त व णशणशि ऋतंूचे वियन केिे आहे. पि ते पणहल्र्ा 
तीन सगांइतके सुंदि उतििे नाही. र्ा ऋतंूत नजिेत र्ितीि असे सणृष्टसुंदिीचे पषु्ट्पाणद अिंकाि णदसत 
नाहीत, म्हिून कवीने केवळ सृणष्टवियनािा चाि-पाचच श्लोक णदिे आहेत व इति श्लोकातं रु्वरु्वतींच्र्ा 
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पे्रमाचे, िीिाचें व संर्ोगाचेच वियन केिे आहे. र्ापेक्षा वसंतवियन जास्त चागंिे साधिे आहे. वसन्तात 
वृक्ष सपुष्ट्प, जि पद्मरु्क्त, णस्त्रर्ा मदनपिवश, वारु् सुगस्न्ध, संध्र्ाकाि सुखकि व णदवस िम्र् असतात, 
असे र्ा ऋतूचे वैणशष्ट्ट्य एकाच श्लोकात कवीने साणंगतिे आहे. पुढीि श्लोकातीि वसन्तवार्ूचे वियन पहा 
–  

आकम्पयन् कुसुवमिाः सहकारशाखा 
ववस्िारयन्परभृिस्य वचावंस वदकु्ष। 
वायुर्पववावि हृदयावि हरन्नराणा ं
िीहारपािववगमात् सुभगो विान्िे॥ 

ऋतु॰  ६, १२. 
 

‘धुके नाहीसे झाल्र्ामुळे सुखकि वाटिािा वारु् पुष्ट्परु्क्त आम्रशाखा हिवीत, कोणकिाचें आिाप 
सवय णदशातं पसिवीत व जनाचंी अंतःकििे आकषयि किीत वाहत आहे.’ र्ा श्लोकात काणिदासाच्र्ा 
उत्तिकािीन काव्र्ात णदसून रे्िािे गारं्ीर्य, िाणित्र् वगिेै गुि णदसून रे्तात.  

 
एकंदिीत ‘ऋतुसंहािा’त कवीचे बाह्य सृष्टीविीि पे्रम व शृगंाििसाणवषर्ी आवड व्र्क्त होते. र्ा 

काव्र्ात त्र्ाने स्वर्ावोक्तीविच णवशषे र्ि णदिा आहे. काही णठकािी उपमा, उत्पे्रक्षा व रूपक हे साधे 
अथािंकाि आढळतात, पि त्र्ातं नंतिच्र्ा काव्र्ातंीि अिंकािाचंी हृद्यता अनुर्वास रे्त नाही. णशवार् 
अथान्तिन्र्ास र्ा गोड अिंकािाचे र्ात एकही उदाहिि नाही. कवीच्र्ा शब्दिचनेत अद्याणप िाणित्र् 
कमी आहे. अनेक णठकािी पनुरुणक्त, ‘तणडल्लताशक्रधनुर्मवर्णूषताः पर्ोधिाः’ (२,१९) इत्र्ाणद स्थिी िताणद 
शब्दाचंा अनावश्र्क प्रर्ोग, क्वणचत् व्र्ाकिि-णनर्मर्गं इत्र्ाणद दोषही र्ात णदसून रे्तात. हे काव्र् 
िचताना ‘िामार्िा’च्र्ा णकस्ष्ट्कंधाकाडंातीि वषा व शिद् ऋतंूची वियने कवीस माहीत होती, असे काही 
समानाथयक शब्दप्रर्ोग व कल्पना र्ावंरून म्हिता रे्ते. खािीि उदाहििे पहा –  

 
रामायण – बािेन्द्रगोपान्िरवचवत्रिेि ववभावि भूवमिणवशाििेि। 

गात्रािुपृके्ति शुकप्रभेण िारीव िाक्षोवक्षिकम्बिेि॥ ४, २८, २४. 
ऋिुसंहार – प्रवभन्नवैदूयणविभैस्िृणाङ्तत्कुरैः समावचिा प्रोग्त्थिकन्दिीदिैः। 

ववभावि शुक्िेिररत्िभूवषिा वराङ्त गिेव वक्षविवरन्द्रगोपकैः॥ २, ५. 
 

पावसाळ्र्ात णहिव्र्ागाि गवतावि ताबंडे इिंगोप णकडे णदसू िागतात, त्र्ाचें वियन किताना 
‘िामार्िा’त त्र्ानंा िाखेच्र्ा खडीची व ‘ऋतुसंहािा’त िक्तविय ित्नाचंी उपमा णदिी आहे. काणिदासाची 
उपमा सिस आहे; तथाणप नव्र्ा हिळीिा र्मूीिा पोपटी िंगाच्र्ा वस्त्राची जी मनोहि उपमा ‘िामार्िा’त 
कवीने र्ोणजिी आहे, णतचा मागमूसही काणिदासाच्र्ा श्लोकात नाही. ‘िामार्िा’तीि इति श्लोकातंही 
नव्र्ा नव्र्ा कल्पना, उत्पे्रक्षाणद अिंकाि र्ोणजिेिे णदसतात, त्र्ामुंळे त्र्ा दोन ऋतंूचे वियन फािच िमिीर् 
झािे आहे. ‘ऋतुसंहािा’तीि वियन त्र्ापढेु बिेच णफके पडते. तथाणप र्ा काव्र्ावरून कवीच्र्ा मार्ममक 
सृणष्टणनिीक्षिाची, उज्ज्वि नैसर्मगक प्रणतरे्ची व णवकासक्षम किानैपुण्र्ाची कल्पना रे्ते, र्ात संशर् नाही. 
र्ामुळे र्ाकाव्र्ानेही त्र्ा काळी त्र्ाची जनतेत प्रणसणद्ध झािी असावी. र्ानंति िौकिच णितीर् चंिगुप्ताने 
वाकाटकाचं्र्ा साहाय्र्ाने क्षत्रपाचंा पिार्व करून त्र्ाचें माळवा व काठेवाड हे प्रातं आपल्र्ा िाज्र्ास 
जोडिे व उजै्जनी ही आपिी िाजधानी केिी. वाकाटकाशंी जमिेिा स्नेहसबंंध दृढति किण्र्ाकणिता त्र्ाने 
आपिी मुिगी प्रर्ावतीगुप्ता रुिसेन वाकाटकास णदिी. त्र्ा णववाहोत्सवप्रसंगी काणिदासाचे 
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‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ िंगर्मूीवि आिे असाव.े र्ा नाटकाचा पुढीि प्रकििात णवचाि करू. र्ा नाटकाने 
काणिदासाचा चिंगुप्ताशी जो संबधं जडिा तो पुढे दृढति होत गेिा असावा. पुढे िौकिच धु्रवदेवीपासून 
त्र्ािा कुमािगुप्त हा पतु्र झािा. त्र्ा प्रसंगी काणिदासाने आपिे ‘कुमािसंर्व’ िचण्र्ास सुिवात केिी 
असावी. त्र्ा काव्र्ाचे आता समािोचन करू. 

 
कुमारसंभव 

 
सध्र्ा उपिब्ध असिेल्र्ा ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा प्रतीत सतिा सगय आढळतात, पि पूवी र्ाचे बावीस 

सगय असावते, असे काही िोकाचें म्हििे आहे. र्ाच्र्ा उिट हे काव्र् कवीने अधयवट टाकिे असून त्र्ाचे 
मूळचे आठच सगय असावते, असेही पुष्ट्कळ णविानाचें मत आहे. त्र्ाचा पुढे णवचाि करू. 
 

तािकासुिाने ब्रह्मसदेवाच्र्ा विाने प्रबळ होऊन देवासं त्रास णदल्र्ामुळे त्र्ानंी ब्रह्मसदेवाच्र्ा 
सूचनेवरून णशव व पावयती र्ाचंा णववाह घडवनू आििा व त्र्ा सबंंधापासून उत्पि झािेल्र्ा कार्मत्तकेर्ािा 
सेनापणत करून त्र्ाच्र्ाकडून तािकासुिाचा वध किणविा, असे कथानक र्ा काव्र्ात वर्मििे आहे. 
काव्र्ाच्र्ा आिंर्ी कवीने णहमािर्ाचे फािच सुंदि वियन केिे आहे. पुढे त्र्ािा मेनेपासून झािेिी कन्र्ा 
पावयती णहच्र्ा जन्माचे, बाल्र्ाचे व र्ौवनाचे मनोहि वियन आिे आहे. एकदा णतिा णपत्र्ाच्र्ा जवळ 
बसिेिी पाहून नािदाने ही पुढे णशवाची अधांगी होईि असे र्णवष्ट्र् वतयणविे होते, म्हिून णहमािर्ाने णतिा 
र्ौवन प्राप्त झाल्र्ाविही णतच्र्ा णववाहाची खटपट केिी नाही. त्र्ा वळेेस र्गवान् शकंि णहमािर् 
पवयताविच तपिर्ा किीत बसिे होते. त्र्ाचंी सेवा किण्र्ास त्र्ाने णतिा आज्ञा केिी (सगय १). त्र्ा 
सुमािासच तािकासुिाच्र्ा जाचास कंटाळून इंिाणद देव ब्रह्मसदेवास शिि गेिे. त्र्ाचं्र्ा स्तुतीने संतुष्ट होऊन 
ब्रह्मसदेवाने साणंगतिे की, मी स्वतःच तािकासुिास वि णदल्र्ामुळे त्र्ाचा नाश कििे र्ोग्र् होिाि नाही. 
कणिता तुम्ही णशव व पावयती र्ाचंा णववाह जुळवनू आिा. त्र्ापासून होिािा पुत्र तािकासुिाचा पिाजर् 
करून तुम्हािंा त्र्ाच्र्ा जाचातून मुक्त किीि (सगय २). स्वगास पित गेल्र्ावि इंिाने मदनािा पाचािि 
केिे व ध्र्ानस्थ शकंिाचं्र्ा मनात पावयतीणवषर्क पे्रम उत्पि किण्र्ाच्र्ा कामणगिीवि त्र्ाची र्ोजना केिी. 
आपिा णमत्र वसंत व स्त्री िणत र्ानंा घेऊन मदन णहमािर् पवयतावि आिा. तेथे र्गवान् शकंिाचं्र्ा मनात 
कामवासना उत्पि किण्र्ाकणिता वसंताने सवयत्र आपिे साम्राज्र् पसििे. शकंि ध्र्ानस्थ बसिे होते त्र्ा 
ितागृहाच्र्ा िािावि नन्दी पहािा किीत होता. त्र्ाची दृणष्ट चुकवनू मदनाने आत प्रवशे केिा, त्र्ावळेी 
र्ोगासन घािून र्गवान शकंि पिमात्मदशयनात मग्न होते. थोया वळेाने त्र्ाचंी समाणध उतिल्र्ावि 
त्र्ाचं्र्ा अनुमतीने नंदीने पावयतीिा आत आििे. णतने त्र्ाचं्र्ा पदकमिी पुष्ट्पोपहाि अपयि करून गंगा 
नदीत उत्पि होिाऱ्र्ा कमिाचं्र्ा शुष्ट्क बीजाचंी मािा त्र्ानंा देण्र्ाकणिता पुढे केिी. ते ती घेत असता 
र्ोग्र् सणंध पाहून मदनाने आपल्र्ा धनुष्ट्र्ावि संमोहन नामक बाि िाविा. त्र्ामुळे शकंिाचं्र्ा णचत्तवृत्तीत 
चिणबचि झािी. पि णतचे संर्मन करून त्र्ानंी णतचे कािि हुडकण्र्ाकणिता सर्ोवि दृणष्ट फेकिी तो 
त्र्ानंा धनुष्ट्र्ावि बाि िावनू आपल्र्ावि नेम घेत असिेिा मदन दृष्टीस पडिा. त्र्ाबिोबि क्रोधाने त्र्ाचं्र्ा 
तृतीर् नेत्रातून वणह्न बाहेि पडून त्र्ाने मदनािा र्स्म केिे (सगय ३). आपल्र्ा पतीची ती अवस्था पाहताच 
ितीिा एकदम मूच्छा आिी. पुढे र्ानावि आल्र्ावि णतने शोक केिा. णतचे सातं्वन किण्र्ास मदनाचा णमत्र 
वसंत तेथे आिा. त्र्ािा पाहून ति णतचे दुःख दुिाविे व ती अनेक गोष्टी आठवनू ओक्साबोक्शी िडू 
िागिी. दुःखाणतशर्ाने ती देहत्र्ाग कििाि तोच आकाशवािी झािी की, णशव जेव्हा पावयतीशी णववाह 
कितीि त्र्ा वळेी मदनािा णजवतं कितीि, तोपरं्त तू त्र्ाच्र्ा देहाचे िक्षि कि (सगय ४). आपल्र्ा समक्ष 
मदनािा र्स्मसात् केिेिे पाहून पावयतीची अत्र्ंत णनिाशा झािी व णतने णशवप्राप्तीकणिता अणतशर् उग्र 
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तपिर्ा आिंणर्िी. त्र्ामुळे संतुष्ट होऊन र्गवान् शकंि ब्रह्मसवचयसाने तेजःपुजं णदसिाऱ्र्ा जटाधािी 
ब्रह्मसचाऱ्र्ाचे रूप धािि करून तेथे आिे व पावयतीने केिेल्र्ा पूजेचा स्वीकाि करून, णतिा सवय पणिस्स्थती 
अनुकूि असताही र्ौवनावस्थेत इतके उग्र ति किण्र्ाचे कािि णवचाििे. णतच्र्ा सखीकडून, णतचे मन 
शकंिावंि बसिे आहे व त्र्ाचं्र्ा प्राप्तीकणिताच ही तपिरे्ने आपिे शिीि शोषवीत आहे, असे समजताच 
ब्रह्मसचाऱ्र्ाने शकंिाचंी खूप हनदा केिी. त्र्ाचं्र्ा सपयर्षूिाचे, िक्तहबदु गळत असिेल्र्ा गजचमयरूपी 
प्रावििाचे, स्मशानवासाचे, अहकचनत्वाचे व तृतीर्नेत्रत्वामुळे आिेल्र्ा कुरूपतेचे र्डक वियन करून 
‘असल्र्ा विाचा नाद सोडून दे’, असा णतिा उपदेश केिा. ब्रह्मसचाऱ्र्ाचे ते र्ाषि ऐकताच पावयतीचा क्रोध 
अनावि झािा. तथाणप, णतने त्र्ाचे म्हििे खोडून काढून आपिा त्र्ाचं्र्ा प्राप्तीबद्दिचा णनिर् पनुः प्रकट 
केिा. त्र्ावि ब्रह्मसचािी काही बोििाि तोच ती उठून चािूही िागिी. तेव्हा शकंिानंी प्रकट होऊन णतिा 
थाबंणविे व ‘आजपासून मी तुझ्र्ा तपिरे्ने णवकत घेतिेिा तुझा दास झािो आहे’, असे साणंगतिे (सगय 
५). नंति शकंिानंी अरंुधतीसणहत सप्तषींना णहमािर्ाकडे पाठवनू पावयतीबद्दि मागिी घातिी. त्र्ानेही 
पत्नीच्र्ा अनुमतीने ती मान्र् केिी (सगय ६). पुढे मंगि णतथीवि णशवपावयतीचा णववाह झािा. त्र्ा वळेेस 
पावयतीच्र्ा वशेर्षेूचे, णतच्र्ा सखींनी केिेल्र्ा णवनोदाचे, शकंि णहमािर्गृही रे्ण्र्ास णनघािे तेव्हा त्र्ाचं्र्ा 
पणिवािाचे, त्र्ाचं्र्ा पुिप्रवशेाच्र्ा वळेी झािेल्र्ा नगिणस्त्रर्ाचं्र्ा गडबडीचे व नंति णववाहसंस्कािाचे णवस्तृत 
व िम्र् वियन कवीने केिे आहे (सगय ७). णववाहानंति शकंिानंी पावयतीसह णवणवधप्रकािचे उपर्ोग घेण्र्ात 
शकेडो ऋतु घािणविे (सगय ८). तेव्हा इंिाणद देवानंी अग्नीस पािावत रूपाने णशवपावयतीच्र्ा णववाहस्थिी 
पाठणविे. त्र्ािा पाहून शकंिानंा प्रथम िाग आिा तिी त्र्ाने सवय वस्तुस्स्थणत साणंगतल्र्ावि ते संतुष्ट झािे 
व त्र्ाच्र्ा णठकािी त्र्ानंी आपिे वीर्य टाकिे (सगय ९). ते दुःसह झाल्र्ामुळे इिंाच्र्ा सागंण्र्ावरून त्र्ाने 
ते स्वगंगेत टाकिे; णतिाही त्र्ाचा ताप सहन होईना, म्हिनू णततक्र्ात स्नानास आिेल्र्ा सहा 
कृणत्तकाचं्र्ा देहातं णतने ते वाटून णदिे. तेथे त्र्ाचा गर्य झािा; पि कृणत्तकानंा त्र्ाचा र्ाि सहन न 
झाल्र्ामुळे त्र्ानंी वतेसवनात त्र्ाचा त्र्ाग केिा (सगय १०). त्र्ाच सुमािास शकंिपावयती णवमानात बसून 
त्र्ा मागाने जात होते. त्र्ानंी त्र्ािा ओळखिे व स्वगृही नेिे. तेथे सहा णदवसातंच तो मोठा होऊन सकि 
शस्त्रशास्त्रातं प्रवीि झािा (सगय ११). पुढे इंिाणदकाचं्र्ा णवनंतीवरून शकंिानंी त्र्ािा देवसेनेचा अणधपणत 
करून स्वगात पाठणविे (सगय १२). त्र्ािा पढेु करून देवानंी तािकासुिावि चाि केिी (सगय १३). 
त्र्ानेही िढाईची तर्ािी केिी व अनेक अपशकुन झािे तिी त्र्ानंा न जुमानता कुमािाशी र्र्ंकि रु्द्ध 
केि. शवेटी कुमािाच्र्ा बािाने णवद्ध झाल्र्ामुळे तो रु्द्धात मिि पाविा. त्र्ाबिोबि कुमािाच्र्ा णशिावि 
स्वगीर् पुष्ट्पाचंी वृणष्ट झािी व इंिािा पुनः स्वगाचे आणधपत्र् णमळािे (सगय १४-१७). 

 
‘कुमािसंर्वा’च्र्ा सतिा सगांपैकी एकंदि आठ सगांविच अरुिणगणिनाथ, मणल्लनाथ वगैिेंची टीका 

आहे. ‘कुमािसंर्व’ र्ा काव्र्ाच्र्ा नावावरून कुमािाच्र्ा जन्मापरं्तचीच कथा कवीिा विावर्ाची होती, 
असेही णकत्रे्क िोक अनुमान कितात; पि ते णततकेसे सरु्णक्तक र्ासत नाही. कािि कुमािगुप्ताच्र्ा 
जन्मोत्सवप्रसंगी हे काव्र् कवीने णिहावर्ास घेतिे असल्र्ास त्र्ाने त्र्ास ते नाव मुद्दाम णदिे असण्र्ाचाही 
संर्व आहे. णशवार् र्ा आठ सगांत कुमािाच्र्ा जन्मापरं्तचाही कथार्ाग रे्त नाही, हे वि णदिेल्र्ा 
सािाशंावरून णदसून रे्ईि. तेव्हा हे काव्र् अपूियच िाणहिे असाव,े असे वाटते. सातव्र्ा व आठव्र्ा सगांत 
णशवपावयतींच्र्ा संर्ोगाचे वियन आहे, ते सदणर्रुचीस सोडून असल्र्ामुळे आनंदवधयनाणद आिंकाणिकानंी 
कवीस दोष णदिा आहे (ध्वन्र्ािोक, पृ. १४७). र्ा वियनाने पावयतीिा िाग आल्र्ामुळे णतच्र्ा शापाने हे 
काव्र् अपूिय िाणहिे, अशीही एक दंतकथा अरुिणगणिनाथ र्ाने उल्लेणखिी आहे. त्र्ावरून 
काणिदासकाळीही अशा तऱ्हेचे आके्षप घेतिे असावते व त्र्ामुळे कवीने हे अधयवटच सोडून णदिे असाव,े 
असे वाटते. कािि काही असिे तिी नवव्र्ा सगापासूनचा र्ाग काणिदासाच्र्ा हातचा णदसत नाही. 
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पणहल्र्ा र्ागातीि सगांच्र्ा मानाने र्ातंीि सगय श्लोकसंख्रे्ने िहान णदसतात. साठापेक्षा ज्र्ातं कमी 
श्लोक आहेत, असे सगय सबधं ‘िघुवशंा’त दोन व ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा अष्टसगात्मक पणहल्र्ा र्ागातही फक्त 
एक इतकेच आिे आहेत. र्ाच्र्ा उिट ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा दुसऱ्र्ा र्ागातीि नऊ सगांपैकी सात र्ा तऱ्हेचे 
आहेत. र्ा सगांची र्ाषाशिैीही पूवयर्ागातल्र्ाइतकी सफाईदाि णदसत नाही. र्ातीि उपमा-
अथान्तिन्र्ासाणद अिंकाि व एकंदि वियन काणिदासाच्र्ा इति गं्रथातंल्र्ासािखे मनोिम वठिे नाही. 
‘उपाणवशत्सुिेन्िेिाणदष्टं सादिमासनम्’, (१०, ४) वगिेै णठकािचा र्णतर्गं, ‘पणित्र्जध्वम्’, (१२,२३६) 
‘मणिग्रहमणध’ (१०, १२) ‘शत्रुणवजेष्ट्र्मािम्’ (१३, २१) र्ासंािखे व्र्ाकििदुष्ट प्रर्ोग, ‘च’, ‘णह’ र्ासंािख्र्ा 
पादपूििाथयक अव्र्र्ाचंा सढळ उपर्ोग, ‘अहो अहो देवगिाः सुिेन्िमुख्र्ाः शृिुध्व ंवचनं ममतेै ।’ (१२, ५४) 
र्ासािख्र्ा नीिस पंणक्त र्ावंरून हा उत्तिर्ाग ‘कुमािसंर्व’ अपूिय िाणहिेिे पाहून कोिा कमी प्रतीच्र्ा 
कवीने िचिा असावा, असे वाटते. अश्वघोषाच्र्ा ‘बुद्धचणिता’च्र्ाही बाबतीत असा प्रकाि झािा असल्र्ाचे 
आपि मागे पाणहिेच आहे. असो. 

 
र्ा काव्र्ात महादेव, पावयती व मदन ह्याच तीन मुख्र् व्र्क्ती आहेत. त्र्ाचें स्वरूप, स्वर्ाव व कृणत 

र्ाचं्र्ा वियनात कवीने आपिे शणक्तसवयस्व खचयिे आहे. महादेव व पावयती र्ा णदव्र् व्र्णक्त. एक तै्रिोक्र्ाचा 
णपता ति दुसिी जगन्माता. अशा अिौणकक णवर्तूींच्र्ा णवचािणवकािाचें वियन किताना सवय प्रकािे 
अनौणचत्र् टाळिे जरूि होते. पि केवळ अद्ध र्ुत रूपाने कवीने त्र्ाचें वियन केिे असते ति वाचकानंा त्र्ात 
आपिेपिा वाटिा नसता. र्ा दोन्ही मर्ादा सारं्ाळण्र्ात कवीने मोठे कौशल्र् प्रकट केिे आहे. महान् 
इंणिर्णनग्रही, सदैव तपिरे्त मग्न, णचत्ताची हकणचत् चिणबचि झािी असता णतिा काििीर्तू झािेल्र्ा 
मदनािा देहान्त णशक्षा देिािा कठोिहृदर् र्गवान् शकंि पावयतीच्र्ा उग्र तपिरे्ने व णतच्र्ा स्स्थि पे्रमाने 
प्रसि होतो, णतच्र्ाशी होिाऱ्र्ा णववाहाची आतुितेने वाट पाहतो, णतच्र्ाशी णवणवधप्रकािे णविास कितो, 
आपल्र्ा संध्र्ावदंनामुळे ती िागाविी असता णतची समजूत घाितो, असे मोठे मनोहि णचत्र कवीने िंगणविे 
आहे. स्वतःच्र्ा सौंदर्ाचा र्थाथय अणर्मान बाळगिािी पि मदनदाहानंति णनिाश झािेिी, 
णशवप्राप्तीकणिता घोि तपिरे्ने आपिे सुकुमाि शिीि शोषणविािी, गुरुजनापंुढे अत्र्ंत नम्र होिािी, पि 
दुजयनानंा वाक् ताडन कििािी, पतीच्र्ा संध्र्ावदंनानेही सवतीमत्सि वाटिािी, अशी पावयती, व जगात 
सवयत्र स्थाणपत झािेल्र्ा आपल्र्ा साम्राज्र्ामुळे गर्मवष्ठ होऊन प्रत्र्क्ष शकंिानंाही मोह पाडीन अशी बढाई 
माििािा, पि मनात साशकं असल्र्ाने िािपाि नंदीची दृणष्ट चकुवनू शकंि तपिर्ा किीत असिेल्र्ा 
णठकािी चोरून प्रवशे कििािा मदन, र्ाचंी स्वर्ावणचते्रही मनोवधेक उतििी आहेत. 

 
पणहल्र्ा आठ सगांतीि सवयच प्रसंग कवीने मोठ्या कुशितेने िेखाटिे आहेत. तथाणप, त्र्ातल्र्ा 

त्र्ात प्रािंर्ीचे णहमािर्ाचे व तृतीर् सगातीि अकाणिक वसंत ऋतूतीि वनश्रीचे वियन, चौर्थर्ातीि 
िणतणविाप, पाचव्र्ा सगातीि बटुवषेधािी शकंि व पावयती र्ाचें संर्ाषि, ही उत्कृष्ट साधिी आहेत. र्ा 
काव्र्ात संर्ोग व णवप्रिंर् हे शृगंािाचे दोन्ही प्रकाि व करुििस हे मुख्र्त्वाने आिे आहेत. स्थिार्ावास्तव 
र्ातीि उत्कृष्ट स्थिे णवस्तािाने देता रे्त नाहीत; तथाणप पुढीि उदाहििावंरून वाचकासं काही कल्पना 
रे्ईि –  

 
आमेखिं संचरिा ंघिािा ंछायामधःसािुगिा ंविषेर्व्य । 
उिेवजिा वृवष्वभराश्रयन्िे शृङगावण यस्यािपवग्न्ि वसद्धाः ।। 

कुमाि॰ १, ५ 
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(त्र्ा णहमािर्ाच्र्ा मध्र्र्ागार्ोवती णफििाऱ्र्ा मेघाचंी छार्ा खािच्र्ा णशखिावंि सेवन करून ते 
वृणष्ट करू िागिे असता त्रासून जाऊन णसद्ध उच्च णशखिावंि जाऊन सूर्यप्रकाश सेवन कितात.) र्ा 
श्लोकातीि वियन अगदी र्थातर्थर् आहे असे णसमिा, नैणनताि वगैिे णठकािी जाऊन िाणहिेिे िोक 
सागंतात. 
 

कुबेरगुप्ता ंवदशमुष्णरश्मौ गन्िंु प्रवृत्त ेसमय ंवविङध्य । 
वदनदवक्षणा गन्धवहं मुखेि र्व्यिीकविःश्वासवमवोत्ससजण ।। 

कुमाि॰ ३, २५. 
 

र्ा पद्यात अकािी वसंतागमामुळे वाहिाऱ्र्ा दणक्षि णदशचे्र्ा वार्ूचे आिंकाणिक वियन आिे आहे. 
‘पूवी णदिेिे वचन मोडून आपिा णप्रर्कि दुसिीकडे जाऊ िागिा असता ज्र्ाप्रमािे एखादी स्त्री दुःखाने 
सुस्कािे टाकते त्र्ाप्रमािे अकािी सूर्य उत्तिेकडे जाऊ िागिा म्हिनू दणक्षि णदशा जिू कार् वारु्रूपाने 
उसासे टाकू िागिी.’ 

 
मदनदाहानंति ितीने केिेिा णविाप वाचून ज्र्ाच्र्ा डोळ्र्ातं अश्रु उरे् िाहत नाहीत, असा 

सहृदर् वाचक णविळा! आपल्र्ा डोळ्र्ादेंखत पतीच्र्ा देहाचे र्स्म झािेिे पाहताच ितीिा प्रथम मूच्छाच 
आिी. काही वळेाने र्ानावि आल्र्ावि णतने धििीवि अंग टाकिे, णतचे केस अस्ताव्र्स्त झािे व णतच्र्ा 
आक्रोशाने सर्ोवतािचे वनही जिू समदुःख झािे. मदनाचे णनिणनिाळे गुि व णविास आठवनू ती शोक 
करू िागिी, त्र्ाचे वियन अत्र्ंत हृदर्िावक झािे आहे. उदाहििाथय, खािीि श्लोक पहा –  
 

हृदय वससीवि मग्त्प्रय ंयदवोचस्िदवैवम कैिवम् । 
उपचारपदं ि चेवददं त्वमिङ्गः कथमक्षिा रविः ।।  

कुमाि॰ ४, ९. 
 

‘तू माझ्र्ा हृदर्ात वसत आहेस, असे मिा बिे वाटण्र्ासाठी तू म्हित होतास, पि ते णमर्थर्ा होते, 
हे मिा आता कळून आिे; नाही ति तू अनंग (देहिणहत) झाल्र्ावि ही िणत जशीच्र्ा तशी कशी िाणहिी 
असती?’ र्ा श्लोकात शब्द अगदी साधे र्ोणजिे आहेत तिी त्र्ात ितीचा शोक उत्तम िीतीने व्र्क्त झािा 
आहे. 

 
पाचव्र्ा सगातीि ब्रह्मसचाऱ्र्ाचे छद्मी र्ाषि व त्र्ावि पावयतीचे सडेतोड उत्ति ही दोन्ही उत्कृष्ट 

साधिी आहेत. शकंिाचे अहकचनत्व, श्मशानवास, इत्र्ाणद दोष ब्रह्मसचाऱ्र्ाने दाखणविे, तेव्हा पावयती त्र्ास 
कार् उत्ति देते पाहा –  
 

अवकञ्चिः सन् प्रभवः स सम्पदा ंवत्रिोकिाथः वपिृसद्मगोचरः । 
स भीमरूपः वशव इत्युदीयणिे ि सग्न्ि याथाथ्यणववदः वपिावकिः ।। 
 

कुमाि॰ ५, ७७. 
 

(शकंि स्वतः दणििी असिे तिी दुसऱ्र्ािा सपंणत्तमान् कितात; तै्रिोक्र्ाचे स्वामी असूनही 
श्मशानात िाहतात, त्र्ाचें रूप र्र्ंकि असिे तिी त्र्ानंा िोक णशव म्हितात, तेव्हा त्र्ाचें र्थाथय ज्ञान 
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कोिािाही झािे नाही, हेच खिे.) शकंिाची कुळकथा कोिािा माहीत नाही, र्ा आके्षपास उदे्दशून ती पुढे 
म्हिते –  

 
वववक्षिा दोषमवप च्युिात्मिा त्वयकैमीशं प्रवि साधु भावषिम् । 
यमामिन्त्यात्मभुवोऽवप कारणं कथं स िक्ष्यप्रभवो भववष्यवि ।। 

कुमाि॰ ५, ८१. 
 

(स्वतः नतिष्ट असिास तिी शकंिाचंा दोष म्हिून सागंताना तू त्र्ाचंा एक गुिच साणंगतिा 
आहेस. ज्र्ाचं्र्ापासून प्रत्र्क्ष सृणष्टकता ब्रह्मसदेव उत्पि झािा, असे िोक म्हितात, त्र्ाचंा जन्म केव्हा 
झािा हे कोि सागंू शकेि?) 

 
आपल्र्ा अनुर्वाचे ज्र्ातं सािसवयस्व साठणविे आहे, अशी वचने अथान्तिन्र्ासरूपाने देण्र्ाची 

काणिदासाची पद्धणत र्ा काव्र्ाच्र्ा पणहल्र्ा आठ सगांत उत्कृष्टपिे दृष्टीस पडते. उदाहििाथय, खािीि 
उणक्त पहा –  

 
‘एको णह दोषो गुिसणिपाते णनमज्जतीन्दोः णकििेस्ष्ट्ववाङ् कः ।’ (१, ३); ‘स्वजनस्र् णह दुःखमग्रतो 

णववृतिािणमवोपजार्ते ।’ (४, २६); ‘न ित्नमस्न्वष्ट्र्णत मृग्र्ते णह तत् ।’ (५, ४५); ‘मनोिथानामगणतनय णवद्यते 
।’ (५, ६४) इत्र्ाणद. र्ापंैकी णकत्रे्क वचने िोकाचं्र्ा णजव्हाग्री असून र्ोग्र् प्रसंगी त्र्ाचंा म्हिीसािखा 
उपर्ोग केिा जातो, हे सवांस माहीत आहेच. 

 
काणिदासाने आपल्र्ा काव्र्ाची कथा कोठून घेतिी र्ाबद्दि णविानांत मतरे्द आहेत. णशव व 

स्कंद पुिािातं कार्मत्तकेर्ाची कथा णदिी आहे, णतच्र्ा वियनात व ‘कुमािसंर्वा’तीि वियनात कल्पना व 
उणक्त र्ाचें साम्र् णठकणठकािी आढळते. उदाहििाथय, खािीि स्थळे पाहा –  
 
१.  वशवपुराण – ियोरवप भवान् श्रेष्ठः सवणगः सवणशवक्तमान् । 

वजं्र च विष्फिं स्यािै त्व ंिु िैव कदाचि ।। 
कुमारसंभव – वजं्र िपोवीयणमहत्सु कुण्िं त्वं सवणिोगावम च साधकं च । 

३,१२. 
२.  वशवपुराण – अन्येषा ंगणिा िाग्स्ि पाियावम हरं यवद । 

कुमारसंभव – कुया हरस्यावप वपिाकपाणेधैयणच्युति के मम धग्न्विोऽन्ये ।। 
३, १०. 

 
र्ासंािख्र्ा स्थिाचं्र्ा णविक्षि साम्र्ावरून काणिदासाने णशव व स्कंद पुिािातूंन आपिी कथा 

घेतिी असे णकत्रे्क िोक म्हितात; पि ते बिोबि वाटत नाही. सध्र्ाची अठिा पुिािे व्र्ासकृत आहेत, 
अशी िोकाचंी समजूत असिी तिी त्र्ाचंा बहुतेक र्ाग अणिकडचा आहे. तेव्हा ती काणिदासापढेु होती, 
असे मानण्र्ास पुिेसा पुिावा नाही. उिट, ‘कुमािसरं्वा’तीि प्रसंगाचं्र्ा जुळवाजुळवीत जे कौशल्र् दृष्टीस 
पडते, ते काणिदासाचेच असाव,े असे त्र्ाच्र्ा इति गं्रथाचं्र्ा पुिाव्र्ावरून म्हिता रे्ते. णववाहानंति अंग 
देशात श्रीशकंि तपिर्ा किीत असता मदनाने त्र्ाचं्र्ावि शस्त्र उगाििे म्हिून त्र्ानंी त्र्ािा अनंग केिे, 
अशी कथा ‘वाल्मीणकिामार्िा’त (बाि. स. २३) आिी आहे, ती काणिदासािा माहीत असावी. [र्ा प्रकािचा 
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उल्लेख िघु  .११ , १३ मध्रे् आिा आहे, पि तो प्रणक्षप्त असावा  .काही प्राचीन टीकाकािानंीही तो श्लोक गाळिा आहे.] पि किेच्र्ा दृष्टीने 
णतच्र्ात बदि कििे कवीिा जरूि वाटिे. म्हिनू त्र्ाने मदनािा र्स्म केिे तो प्रसंग पावयतीच्र्ा 
णववाहापूवी णहमािर्ावि घडिा, असे वर्मििे आहे. णशवार् केवळ बाह्यरूपावि अविंबून असिािे पे्रम 
णटकाऊ नसते. जे अनेक आपत्तींत व हािअपेष्टातं अणवचि िाहते तेच खिे पे्रम, हे आपिे मत त्र्ाने र्ा 
प्रसंगाने दाखणविे आहे. र्ा मताचाच णवकास पढेु ‘शाकुन्तिा’त झािेिा दृष्टीस पडतो. तेव्हा ‘कुमािसंर्वा’ 
च्र्ा पणहल्र्ा आठ सगांतीि प्रसंगाचंी िचना व वियन ही काणिदासाची स्वतःची असून त्र्ाचें अनुकिि णशव, 
स्कंद व इतिही अनेक पुिािातं झािेिे णदसते. र्ानंतिच्र्ा सगांतीि वियन मात्र कोिा नंतिच्र्ा कवीने 
‘स्कंदपुिािा’तून घेतिे असाव,े असे जे डॉ. हवटर्मनट्झ र्ानंी म्हटिे आहे, [Geschichte der indischen Litteratur, 

Band III. P. 58.] ते सवयमान्र् होण्र्ासािखे आहे. 
 

मेघदूि 
 

हे खण्डकाव्र् कवीने िाजकाििास्तव णवदर्ात काही काि वास केिा त्र्ावळेी णिणहिे असाव,े 
असे आपि मागे पणहल्र्ा प्रकििात ठिणविे आहे (पृष्ठ ४४). र्ात पढुीि कथार्ाग आिा आहे –  

 
अिका नगिीतीि एका र्क्षाने आपल्र्ा कामात काही प्रमाद केल्र्ामुळे कुबेिाने ‘एक वषयर्ि तुझे 

सामर्थर्य नष्ट होईि’ असा त्र्ािा शाप णदिा, तेव्हा त्र्ािा अिकानगिी सोडावी िागिी व सीतादेवीने 
स्नान केल्र्ामुळे जेथीि उदक पणवत्र झािे आहे, अशा िामणगिीविीि आश्रमात तो एकटाच रे्ऊन 
िाणहिा. तेथे आठ मणहने झाल्र्ावि आषाढ मणहन्र्ाच्र्ा आिंर्ी वषा ऋतु जवळ आिा असता मेघदशयनाने 
त्र्ािा णप्रर्ाणविह दुःसह झािा. आपल्र्ा णप्रर् पत्नीचीही अशीच अवस्था झािी असेि, असे जािून त्र्ाने 
त्र्ा मेघािाच आपिा दूत म्हिून पाठणवण्र्ाचे ठिणविे. वास्तणवक धूम, अस्ग्न, जि, वारु् वगैिेच्र्ा 
समवार्ाने उत्पि झािेिा अचेतन मेघ र्क्षाचा संदेश कसा नेिाि? पि मदनातय र्क्षािा इतका णववके 
कोठिा! त्र्ाने त्र्ा पवयतावि नुकतीच उमििेिी कुटजपुष्ट्पे त्र्ािा अपयि करून व त्र्ाची स्तुणत करून 
नंति अिकेचा मागय सागंण्र्ास सुिवात केिी. मािके्षत्र, आम्रकूट पवयत, हवध्र् पवयताच्र्ा पार्र्थर्ाशी 
खडकानंी णवर्ागिेिी नमयदा नदी इत्र्ाणदकाचें वियन करून र्क्षाने मेघास दशािय देशाच्र्ा िाजधानीचा – 
णवणदशचेा मागय साणंगतिा आहे. –  

 
िीचैराख्य ंवगवरमवधवसेस्ित्र ववश्राग्न्िहेिो- 
स्त्वत्सपंकात्पुिवकिवमव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः । 
यः पण्यस्त्रीरविपवरमिोद् गावरवभिागराणा- 
मद्दामावि प्रथयवि वशिावेश्मवभयोविावि ।। 

मेघ॰ ५२. २५. 
 

"त्र्ा णठकािी नीचैर्मगणि नामक िहान टेकडीवि णवश्रातंीकणिता तू वसाव.े प्रफुल्ल झािेल्र्ा 
कदम्बपुष्ट्पानंी रु्क्त अशी ती टेकडी जि ूकार् तुझ्र्ा सरं्ोगामुळे िोमाणंचत झािेिी णदसेि. त्र्ा णठकािच्र्ा 
गुहातं वशे्र्ानंी उपर्ोग केिेल्र्ा सुगणंध िव्र्ाचं्र्ा पणिमिावरून तेथीि ‘नागि’ िोकाचें उद्दाम र्ौवन 
उत्कृष्ट िीतीने व्र्क्त होत आहे." नंति उज्जणर्नी नगिी वाटेवि पडत नव्हती तिी तेथे जाण्र्ाचा र्क्षाने 
मेघािा आग्रह केिा आहे. उज्जणर्नीचे वियन कवीने फाि णवस्तृत व मनोहि केिे आहे. उदाहििाथय, 
‘महाकाि’ णशवाच्र्ा देवािर्ातीि आितीच्र्ा वळेचे वशे्र्ानृत्र्ाचे वियन पहा –  
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पादन्यासवणिक्वरशिास्ित्र िीिावधूिै 
रत्िच्छायाखवचिवविवभश्चामरैः क्िान्िहस्िाः । 
वेश्यास्त्वत्तो िखपदसुखान् प्राप्य वषाग्रवबन्दू- 
िामोक्ष्यन्िे त्ववय मधुकरश्रेवणदीघान् कटाक्षान् ।। 

मेघ॰ ५२. ३७. 
 

‘नृत्र् किताना पादणनके्षपाने ज्र्ाचें कमिपटे्ट मधुि आवाज किीत आहेत, ित्नकांणतरु्क्त मुठी 
असिेल्र्ा व िीिेने ढाळिेल्र्ा चामिानंी ज्र्ाचें हात दमिे आहेत, अशा वशे्र्ा वषािंर्ीचे, नखक्षतानंा 
आनंददार्क होिािे जिहबदु तुजपासून प्राप्त झाल्र्ावि तुझ्र्ाकडे र्ृगंमािेप्रमािे दीघय असे कटाक्ष 
फेकतीि’ नंति मागात िागिािी गंर्ीिा नदी, देवणगणि नामक पवयताविीि कार्मत्तकेर्ाचे देवािर्, 
चमयण्वती (चबंळा) नदी, दशपुि (हल्लीचे मंदसोि), ब्रह्मसावतय देश, कुरुके्षत्र, सिस्वती व गंगा र्ा नद्या, व 
शवेटी णहमािर् व त्र्ावि वसिेिी अिका र्ाचें थोडक्र्ात पि मनोिम वियन करून कवीने आपल्र्ा 
काव्र्ाचा पूवाधय समाप्त केिा आहे. र्ा र्ागात िामणगिीपासून अिकेपरं्तच्र्ा मागावि िागिािे पवयत, 
नद्या, देश, नगिे,ग्राम, वने व उपवने र्ाचें िमिीर् वियन आल्र्ामुळे हा र्ाग अत्र्तं णचत्ताकषयक झािा 
आहे. र्ात णठकणठकािी कवीच्र्ा कल्पनेचा िम्र् णविास दृष्टीस पडतो. पि ही स्थिे सवांच्र्ा पणिचर्ाची 
असल्र्ामुळे कवीिा त्र्ातं आपल्र्ा कल्पनाशक्तीिा स्वैि सोडता रे्ईना. म्हिनू उत्तिाधात अिका 
नगिीच्र्ा व र्क्षगृंहाच्र्ा वियनात त्र्ाने आपल्र्ा प्रणतरे्ने नूतन सणृष्ट णनमाि करून कल्पनाशक्तीिा र्थेच्छ 
णवहाि किण्र्ास मोकळीक णदिी आहे. उत्तिाधाच्र्ा आिंर्ी र्क्षाने अिकेचे पुढीिप्रमािे वियन केिे आहे : 
"बा मेघा! अिका नगिीतीि गगनचुंबी प्रासाद णचत्राणदकानंी सुशोणर्त, मृदंगध्वनीने रु्क्त व ित्नखणचत 
आहेत. तेथे िाहिाऱ्र्ा र्क्षानंा सदैव तारुण्र्ाचा उपर्ोग घेता रे्तो. तेथीि वृक्ष व कमणिनी नेहमी सपुष्ट्प, 
मर्ूि आनंणदत, व िात्री चंिप्रकाशरु्क्त असतात. तेथीि हम्र्ांच्र्ा स्फणटकरु्क्त पृष्ठर्ागावि बसून 
तुझ्र्ाप्रमािेच गंर्ीि अशा मदृङ् गाचे बोि ऐकत र्क्ष स्वणस्त्रर्ासंमवते मद्यपान किीत असतात. त्र्ा णठकािी 
णचत्रणवणचत्र िंगाचंी वसे्त्र, मद्य, अिंकािाथय पल्लव व पुष्ट्पे, पार्ानंा िावण्र्ाचा िाक्षािाग, इत्र्ाणद णस्त्रर्ानंा 
िागिािी सवय प्रकािची वशेर्षूा एकटा कल्पवृक्ष पुिवीत असतो. तेथे श्रीशकंिाचंा साक्षात् वािा असल्र्ाने 
मदन आपल्र्ा धनुष्ट्र्ाचा उपर्ोग किीत नाही; पि त्र्ाचे कार्य चतुि णस्त्रर्ाचं्र्ा अमोघ कटाक्षानंीच होऊन 
जाते. अशा प्रकािच्र्ा अिकेत कुबेिाच्र्ा गृहाच्र्ा उत्तिेस माझे घि आहे, ते तुिा इंिधनुष्ट्र्ाप्रमािे िमिीर् 
अशा तोििामुळे दुरूनही सहज णदसेि. त्र्ाच्र्ा उद्यानात माझ्र्ा पत्नीने वाढणविेिा व सहज हातािा 
रे्तीि अशा पुष्ट्पाचं्र्ा र्ािाने िविेिा असा एक िहान मदंािवृक्ष आहे. जवळच पाचूच्र्ा पार्ऱ्र्ा असिेिी 
व सुवियकमिानंी रु्क्त अशी णवहीि आहे. णतच्र्ा काठी सुंदि इंिनीिित्नखणचत णशखि असिेिा व 
सुवियकदिींनी वणेष्टिेिा असा क्रीडापवयत आहे. त्र्ा णठकािी माधवीमण्डपाच्र्ा जवळ िक्ताशोक व बकुि 
हे वृक्षही तुिा णदसतीि. त्र्ाचं्र्ा मध्र्र्ागी ित्नखणचत अशा सुवियर्ष्टीवि स्फणटकाचा एक फिक आहे, 
त्र्ावि सार्कंाळी माझी णप्रर्ा कंकिनादाने मधुि झािेल्र्ा कितििवाने मोिािा नाचवीत असते. र्ा सवय 
खुिा ध्र्ानात ठेवनू तू माझे घि हुडकून काढ. मागे साणंगतिेल्र्ा क्रीडापवयतावि बसून तू आपिी णवदु्यद्ध दृणष्ट 
माझ्र्ा गृहात फेकल्र्ास पुढीि दृश्र् तुझ्र्ा दृष्टीस पडेि –  
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आिोके िे विपिवि पुरा सा बविर्व्याकुिा वा 
मत्सादृश्य ंववरहििु वा भावगम्य ंविखन्िी । 
पृच्छन्िी वा मधुरवचिा ंसावरका ंपञ्जरस्थां 
कविद्भिुणः स्मरवस रवसके त्व ंवह िस्य वप्रयेवि ।। 

मेघ॰ ९०. 
 

‘माझी णप्रर् पत्नी देवताचं्र्ा पूजेत णनमग्न झािेिी, णविहाने कृश असे माझे मनोगम्र् णचत्र काढीत 
असिेिी, हकवा ज्र्ाचे तुझ्र्ावि अत्र्ंत पे्रम होते, त्र्ा आपल्र्ा धन्र्ाची तुिा आठवि रे्ते का ग?’ असे 
मधुि कंठाच्र्ा साणिकेिा णवचािीत असिेिी तुझ्र्ा दृष्टीस पडेि.’ कदाणचत् माझ्र्ाणवषर्ी एखादे गािे 
िचून ते वीिा वाजवनू म्हिण्र्ाचा ती प्रर्त्न किीत असेि, पिंतु पुनः पुनः स्वतः िचिेिे आिाप णतिा 
आठवत नसतीि; हकवा णविहाचे णकती णदवस िाणहिे, ते र्मूीवि पुष्ट्पे िावनू ती मोजीत असेि. णविहाने 
अत्र्ंत कृश झािेिी, अभ्र्ंगस्नान न केल्र्ामुळे णजचे केश अत्र्ंत रूक्ष होऊन कपोिावंि पडिे आहेत, सवय 
अिंकाि वज्र्य करून अत्र्ंत दुःखाने णजने णबछान्र्ावि अगं टाकिे आहे, अशा माझ्र्ा णप्ररे्िा पाहून तुिाही 
नूतनजिरूपी अश्रु गाळावसेे वाटतीि. त्र्ा वळेी णतिा णनिा िागिी असल्र्ास तू प्रहिर्ि गजयना न किता 
ती जागतृ होण्र्ाची वाट पाहा. कािि महाप्रर्ासाने प्राप्त झािेल्र्ा स्वप्नात ती माझे गाढ आहिगनसुख 
अनुर्वीत असेि, त्र्ामध्रे् तुझ्र्ा गजयनेने व्र्त्र्र् रे्ऊ नरे्. ती तुझ्र्ा जिहबदंूनी शीति झािेल्र्ा वार्ूने 
जागृत झाल्र्ावि णतिा माझे कुशि सागंून पुढीि संदेश णनवदेन कि –  
 

श्यामास्वंगं चवकिहवरणीपे्रक्षणे दृवष्पािं 
वक्त्रच्छाया ंशवशवि वशवखिा ंबहणभारेषु केशान् । 
उत्पश्यावम प्रििुषु िदीवीवचषु भ्रूवविासान् 
हन्िैकस्य ंक्ववचदवप ि िे चग्ण्ड सादृश्यमग्स्ि ।। 

मेघ॰ १०९. 
 

‘णप्रर्ंगुितेत तुझे अंग, र्र्त्रस्त हणििीच्र्ा दृणष्टके्षपातं तुझे कटाक्ष, चंिाच्र्ा णठकािी तुझी 
अंगकाणंत, मर्ूिाच्र्ा णपसाऱ्र्ात तुझा केशकिाप, नदीच्र्ा िहान िहान िहिीत तुझे भ्रणूविास असावते 
असे मिा प्रथम वाटिे, पि, हे कोणपष्ट णस्त्ररे्! र्ापंकैी एकाही णठकािी मिा तुझे सादृश्र् णदसत नाही.’ 

 
त्वामाविख्य प्रणयकुवपिा ंधािुरागैः वशिाय़ा- 
मात्मािं िे चरणपवििं याववदच्छावम किुणम् । 
असै्रस्िावन्मुहुरुपवचिैदृण वष्रािुप्यिे मे 
कू्ररस्िग्स्मन्नवप ि सहिे संगमं िौ कृिान्िः ।। 

मेघ॰ ११० 
 

‘पे्रमाणतशर्ामुळे मजवि िागाविेल्र्ा तुझे णचत्र णशिेवि गेरूने काढून मी तुझ्र्ापुढे नमस्काि 
घाितो आहे, असे दाखणवण्र्ाचा प्रर्त्न कितो, पि णततक्र्ात शोकर्िाने माझी दृणष्ट अश्रुपूिय होते. कू्रि 
कृतान्तािा अशा िीतीनेही होिािा आपिा संगम सहन होत नाही.’ स्वप्नात तुझे दशयन झाल्र्ावि 
आहिगनसुखाथय मी आपिे बाहू पसितो, ते पाहून वनदेवताचं्र्ा नेत्रातूंन तरुणकसिर्ावंि मोत्र्ासंािखे 
स्थूि अश्रहुबदु पडतात. णववकेाने मी आपिे णविहदुःख सहन कितो, त्र्ाप्रमािेच तूही किाव;े कािि –  



 अनुक्रमणिका 

 
कस्यकैान्िं सुखमुपगिं दुःखमेकान्ििो वा 
िीचैगणच्छत्युपवर च दशा चक्रिेवमक्रमेण । 

मेघ॰ ११० 
 

‘कोिािा सदैव सुख हकवा दुःख प्राप्त झािे आहे? चाकाच्र्ा धावपे्रमािे मनुष्ट्र्मात्राची अवस्थाही 
उच्च-नीच होत असते. र्गवान् णवष्ट्िु आपल्र्ा सपयशर्नावरून उठल्र्ाबिोबि माझ्र्ा शापाचा शवेट होिाि 
आहे. तेव्हा आिखी चाि मणहने तू आपिे दुःख सहन कि. नंति आपि शिदृतूतीि उत्कृष्ट चादंण्र्ात 
णवणवध प्रकािचे उपर्ोग घेऊ.’ माझ्र्ा प्राथयनेस मान देऊन हकवा माझ्र्ाविच्र्ा पे्रमामुळे अथवा अनुकंपेमुळे हे 
माझे काम केल्र्ावि, मेघा! वषाकाळामुळे ज्र्ाचे सौंदर्य वृहद्धगत झािे आहे, असा तू इष्टदेशाप्रत गमन कि. 
मजप्रमािे तुिा र्ापुढे क्षिर्िही तुझी णप्रर्ा णवदु्यल्लता णहचा णवर्ोग न होवो!" 

 
एकशवेीस श्लोकाचं्र्ा र्ा खण्डकाव्र्ात कवीने आपिे शणक्तसवयस्व वचेिे आहे. र्ामध्रे् त्र्ाची 

सौंदर्ान्वणेषिी दृणष्ट व किाणर्ज्ञता स्पष्टपिे णदसून रे्ते. एखादा कुशि णचत्रकाि आपल्र्ा किमाच्र्ा चाि-
सहा फटकाऱ्र्ानंी एखादी िम्र् आकृणत णनमाि कितो, त्र्ाप्रमािे काणिदासाने र्ातीि प्रत्रे्क श्लोकात 
मोजक्र्ा शब्दानंी एक एक मनोहि णचत्र काढिे आहे. र्ातीि शब्दिचना पैिू पाडिेल्र्ा णहऱ्र्ाप्रमािे 
णनदोष व उज्ज्वि झािी आहे. र्ातीि अथयरूपी ित्नानंा उपमा, उत्पे्रक्षा, अथान्तिन्र्ास इत्र्ाणद सुंदि 
अिंकािाचें कोंदि िार्ल्र्ामुळे ती अणधकच खुिून णदसतात. काणिदासाने एवढेच काव्र् िचिे असते 
तिी त्र्ाची जगातीि अत्रु्त्कृष्ट कवींमध्रे् गिना झािी असती, इतके हे काव्र् सिस उतििे आहे. वि 
णदिेल्र्ा सािाशंात उद्ध धृत केिेल्र्ा श्लोकावंरून विीि णवधानाची प्रतीणत वाचकासं पाहता रे्ईि. तथाणप 
आिखीही काही उदाहििे देता रे्तीि. 

 
चमयण्वती (चंबळा) नदीचे वियन कितानंा र्क्ष मेघास म्हितो –  
 

त्वय्यादािंु जिमवििे शावङ्गणो वणणचौरे 
िस्याः वसन्धोः पृथुमवप ििंु दूरभावात्प्रवाहम् । 
पे्रवक्षष्यन्िे गगिगियो िूिमावज्यण दृष्ी- 
रेकं मुक्त्तागुणवमव भुवः स्थूिमध्येन्द्रिीिम् ।। 

मेघ॰ ४८. 
 

‘त्र्ा नदीचा प्रवाह मोठा आहे तिी आकाशातून पाहिाऱ्र्ा िोकासं तो अरंुदच णदसतो; त्र्ामुळे 
कृष्ट्िाच्र्ा विाची चोिी कििािा (म्हिजे तत्सदृशकृष्ट्िविय असा) तू त्र्ा नदीचे जि प्राशन किण्र्ाकणिता 
वाकिा असता गगनचािी िोकाचंी दृणष्ट तुजकडे आकर्मषत होऊन आपि पृर्थवीचा, मध्रे् इंिनीि मणि 
घातिेिा, मोत्र्ाचंा एकसिच जिू काही पाहतो आहो, असे त्र्ास वाटेि’. र्ात नदीच्र्ा शुभ्र 
जिप्रवाहावि मेघ वाकिा असता त्र्ावि केिेिी इन्िणनिमध्र्मणिरु्क्त मुक्ताहािाची उत्पे्रक्षा णकती 
हृदर्ंगम आहे बिे! 

 
णहमािर्ावि वसिेल्र्ा अिकेचे वियन पहा – 
  



 अनुक्रमणिका 

 
िस्योत्संगे प्रणवयि इव स्रस्िगंगादुकूिां 
ि त्वं दृष्् वा ि पुिरिका ंज्ञास्यिे कामचावरन् । 
या वः कािे वहवि सवििोद् गारमुिरै्पवमािा 
मुक्ताजािग्रवथिमिकं कावमिीवाभ्रवृन्दम् ।। 

मेघ॰ ६५. 
 

‘हे कामचािी मेघा! णजच्र्ा अंगाविचे शुभ्र वस्त्र बाजूिा सिकिे आहे, अशी एखादी स्त्री आपल्र्ा 
णप्रर्किाच्र्ा माडंीवि बसावी, त्र्ाप्रमािे णहमािर्ाच्र्ा उत्संगावि वसिेिी व णजच्र्ा बाजूने गंगा नदी 
वाहत आहे, अशी अिकानगिी दृष्टीस पडताच णतिा तू ओळखल्र्ाणशवार् िाहिाि नाहीस. वषाकािी उच्च 
हम्र्ांवि जि वषयिाऱ्र्ा मेघसमूहाच्र्ा र्ोगाने ती केशकिापात मोत्र्ाचंी जाळी घातिेल्र्ा मुग्ध स्त्रीसािखी 
णदसत असते.’ र्ा श्लोकात श्लेष व उपमा र्ाचंा सुंदि सरं्ोग झािा आहे. 

 
‘कुमािसंर्वा’प्रमािे र्ा काव्र्ातही कवीने णठकणठकािी उणचत अथान्तिन्र्ासाचंा उपर्ोग केिा 

आहे. ‘कामाता णह प्रकृणतकृपिाितेनाचेतनेषु’ [पे्रमणवव्हि झािेिे िोक सचेतन व अचेतन वस्तंूमधीि रे्द 
जािण्र्ास असमथय असतात]; ‘णिक्तः सवो र्वणत णह िघुः पूियता गौिवार्’ [णिक्त (जिाणदिणहत, पक्षीं, 
दणििी) असिेल्र्ा सवांना हिकेपिा प्राप्त होतो, पूियतेपासून (पक्षीं, श्रीमतंीमुळे) गौिव (जडपिा, पक्षीं, 
मान) णमळतो]; ‘णस्त्रिामाद्य ंप्रिर्वचनं णवभ्रमो णह णप्ररे्षु’ [हावर्ाव हेच णस्त्रर्ाचं्र्ा णप्रर्जनणवषर्क पे्रमाचे 
प्रथमोद्ध गाि होत]; ‘प्रार्ः सवो र्वणत करुिावृणत्तिािान्तिात्मा’ [ज्र्ाचें अंतःकिि (पक्षीं, अन्तर्ाग) आिय 
आहे, असे प्रार्ः सवय कनवाळू असतात] – इत्र्ाणद सामान्र् वचनानंी कवीच्र्ा वियनािा णठकणठकािी 
उत्तम िंग आिा आहे. 

 
र्ा काव्र्ात सवयत्र णवप्रिंर् शृगंािाचे साम्राज्र् दृष्टीस पडते. णवशषेतः उत्ति र्ागात र्क्ष आपल्र्ा 

पत्नीची व आपिी णविहावस्था वियन कितो, ते श्लोक अत्र्ंत कारुण्र्ोत्पादक उतििे आहेत. र्क्षपत्नीच्र्ा 
वियनात काणिदासाने आदशय गृणहिीचे सुंदि णचत्र काढिे आहे. काणिदासाच्र्ा इति नाणर्कापं्रमािे ती 
अत्र्ंत सुंदि ति आहेच; णशवार् ती णवणवधकिाणनपुि, सहृदर् व पे्रमळ अशी पणतव्रता आहे. अशा स्त्रीच्र्ा 
णविहावस्थेचे णचत्र कवीने मोठ्या कौशल्र्ाने व हिक्र्ा हाताने काढिे आहे. 

 
र्ा काव्र्ात सवयत्र कवीने मन्दाक्रान्ता वृत्ताचा उपर्ोग केिा आहे. ‘कुमािसंर्वा’ंत काणिदासाने 

अनुष्टुभ्, उपेन्िवज्रा, णवर्ोणगनी, िथोद्धता र्ासंािख्र्ा आटोपशीि व िचण्र्ास सुिर् अशा वृत्ताचंी र्ोजना 
केिी होती. र्ा वृत्तापेंक्षा मन्दाक्रान्ता हे मोठे व िचण्र्ास अवघड आहे; पि र्ात एखादी कल्पना पूियत्वाने 
माडंण्र्ास पुिेसा अवकाश सापडतो व त्र्ाच्र्ा नावाप्रमािेच त्र्ाची गतीही मंद असल्र्ाने णवप्रिंर् 
शृगंािाच्र्ा वियनास र्ोग्र् असे ते आहे. काणिदासापूवीच्र्ा कवींनी र्ाचा फािसा उपर्ोग केिेिा णदसत 
नाही. नाही म्हिावर्ास हणिषेिाच्र्ा प्रर्ाग रे्थीि प्रशस्तीच्र्ा एका त्रणुटत श्लोकात ते र्ोणजिेिे णदसते. 
तेव्हा हे वृत्त िोकणप्रर् किण्र्ाचे श्ररे् काणिदासासच णदिे पाणहजे. काणिदासाने ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त 
त्र्ाचा प्रथम उपर्ोग केिेिा णदसतो. पिंतु त्र्ा नाटकात ‘मेघदूता’तल्र्ाप्रमािे ते सफाईदािपिाने 
र्ोणजिेिे णदसत नाही. ‘मेघदूत’ काव्र्ात मात्र आिंर्ापासून अखेिपरं्त काणिदासाने त्र्ाचा सािख्र्ाच 
कौशल्र्ाने उपर्ोग केिेिा दृष्टीस पडतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

‘मेघदूत’ काव्र्ाचे णववचेन संपणवण्र्ापूवी एक-दोन प्रश्नाचंा णवचाि केिा पाणहजे. र्क्ष ज्र्ा 
िामणगिीवि रे्ऊन िाणहिा होता, तो कोिता पवयत, र्ाबद्दि णविानातं ऐकमत्र् झािेिे नाही. काहींच्र्ा मते 
हा िामणगणि म्हिजे मध्र्प्रातंातीि णसिगुजा ससं्थानातीि िामगढ नामक डोंगि होर्. रे्थे वनवासात 
असताना िाम, सीता व िक्ष्मि र्ानंी स्नान केिे, अशी पिंपिागत समजूत प्रचणित आहे व ‘मेघदूता’त 
(श्लोक १२) वर्मिल्र्ाप्रमािे रे्थीि एका णशिेवि श्रीिामचंिाचंी पाविे उमटिेिी अद्याणप दाखणवतात. रे्थे 
बिेच प्राचीन अवशषे णवद्यमान आहेत. र्ा डोंगिाविच्र्ा सीतावेंगा व जोणगमािा र्ा गुहातं णिस्तपूवय णतसऱ्र्ा 
शतकातीि कोिीव िेख अद्याणप णवद्यमान आहेत, त्र्ावंरून हा डोंगि फाि प्राचीन काळापासून प्रणसद्ध 
आहे, र्ात संशर् नाही. तथाणप िामगढ हाच िामणगणि हे मत सवयमान्र् होण्र्ासािखे नाही. कािि हा पवयत 
अमिकंटकच्र्ा ईशान्रे्स आहे; दणक्षिेस नाही. ‘मेघदूता’त र्क्षाने ‘िामणगिीहून उत्तिेस जातानंा प्रथम 
मािके्षत्र व नंति आम्रकूट पवयत तुिा िागेि,’ असे मेघास साणंगतिे आहे. काणिदासाचे णबनचकू 
र्ौगोणिक ज्ञान िक्षात घेता त्र्ाच्र्ा हातून णदशाणवपर्ासाची एवढी ढोबळ चूक झािी असेि, असे वाटत 
नाही. तेव्हा ‘मेघदूता’तीि िामणगिीचा शोध दुसिीकडे केिा पाणहजे असा णवचाि किता नागपूिजवळचे 
‘िामटेक’ हाच िामणगणि असावा असे वाटते. हे स्थानही पुिातन काळापासून फाि प्रणसद्ध आहे. रे्थे 
वाकाटक नृपणत णितीर् प्रविसेनाचा एक ताम्रपट सापडिा आहे, व त्र्ाच िाजाच्र्ा वऱ्हाडातीि 
ऋद्धपूिच्र्ा ताम्रपटात ति ‘िामणगणिस्वाणमनः पादमिूात्’ असा स्थिणनदेश केिा आहे. त्र्ावरूनही विीि 
बाबतीत संशर्ास जागा िाहत नाही. र्ा पवयताच्र्ा पार्र्थर्ाशी एक णवशाि टेकाड उत्खननाची वाट पाहात 
आहे. तेथीि प्राचीन णवटाचं्र्ा आकािावरून ते स्थि गुप्तकािी प्रणसद्ध असाव,े असा तज्ज्ञाचंा तकय  आहे. 
मािके्षत्र र्ाच्र्ा उत्तिेस सातपुयाच्र्ा पठािावि असाव,े असे वाटते; कािि कल्र्ािीच्र्ा चािुक्र्ाच्र्ा 
एका उत्कीिय िेखात [Ep. Ind. Vol. XIX, p. 227.] णितीर् आचणुग र्ा िाजाने ‘माि’ देश काबीज केल्र्ावि 
जबिपूिजवळच्र्ा णत्रपुिीच्र्ा हैहर्ाचंा पिार्व केिा, असे म्हटिे आहे. असो. 

 
‘मेघदूता’त वर्मििेिा िामणगणि हा कोिता पवयत हे दशयणवण्र्ाकणिता त्र्ा काव्र्ात साणंगतिेिा 

िामणगिीपासून णवणदशपेरं्तचा मेघाचा मागय ही अणववाद्य कसोटी आहे. तो मागय िामटेकासच जुळतो, अन्र् 
कोित्र्ाही पवयतास जुळत नाही. 
 

िामणगिीहून उत्तिेस णनघािेल्र्ा मेघास प्रथम माि नावाचे पठाि िागेि असे म्हटिे आहे. 
िामटेकच्र्ा उत्तिेस णशवनी-छपाऱ्र्ाचे पठाि आहे. त्र्ास हे वियन बिोबि जुळते. ‘र्ा माि पठािावि 
चढल्र्ावि थोडेसे पणिमेस वळून नंति पुनः (र्रू्ः) उत्तिेचा मागय आक्रमि कि’ असे र्क्ष मेघास सागंत 
आहे. नकाशात पाणहिे असता णवणदशा िामटेकच्र्ा थेट उत्तिेस नसून त्र्ा णदशचे्र्ा हकणचत् पणिमेस आहे, 
असे णदसेि. म्हिून काणिदासाने मेघािा ‘-णकणञ्चत्पिाद्धव्रज िघुगणतर्ूयर् एवोत्तिेि’ असे साणंगतिे आहे. 
काणिदास स्वतः िामटेकजवळच्र्ा नंणदवधयन र्ा वाकाटकाचं्र्ा िाजधानीत काही काळ िाणहिा होता. 
त्र्ािा र्ा मागाची पूिय माणहती होती. म्हिनू त्र्ाच्र्ा वियनात इतकी सूक्ष्मता आढळिी ति त्र्ात आिर्य 
नाही. 

 
माि देशाच्र्ा हकणचत् पणिमेस वळून पुनः उत्तिेस बिेच गेल्र्ावि मेघािा आम्रकूट पवयत िागिाि 

होता. त्र्ाचे वियन श्लोक १७ – १९ मध्रे् आिे आहे. हा आम्रकूट, काही िोक म्हितात त्र्ाप्रमािे, 
अमिकंटक नव्हे. अमिकंटकचे प्राचीन नाव ‘मेकि’ होते. कोित्र्ाही संस्कृत कोशात हकवा पुिािात 
अमिकंटकिा आम्रकूट म्हटिे नाही. णशवनी-छपाऱ्र्ाच्र्ा पणिमोत्ति णदशसे अमिवाडा (प्राचीन 
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आम्रवाटक) गाव अद्याणप णवद्यमान आहे. त्र्ाच्र्ा उत्तिेस असिेल्र्ा सातपयुाच्र्ा णशखिास ‘आम्रकूट’ 
नाव असाव.े 

 
आम्रकूट पवयतावि हकणचत् काळ थाबंनू वृणष्ट केल्र्ावि हिका झािेल्र्ा मेघाने त्वणित गतीने 

त्र्ानंतिचा मागय आक्रणमल्र्ावि (िुततिगणतस्तत्पिं वत्मय तीियः । िेवा ंिक्ष्र्स्रु्पिणवषमा ंणवन्ध्र्पादे णवशीिां 
र्णक्तच्छेदैणिव णविणचत्र्ा ंर्णूतमङ् गे गजस्र् ।।) मेघािा णवन्ध्र् पवयताच्र्ा पार्र्थर्ाशी खडकाळ र्ागात अनेक 
स्रोतातं णवर्ागिेिी नमयदा नदी णदसिाि होती. हे वियन अमिकंटकािा मुळीच िागू पडत नाही. कािि, 
अमिकंटकािाच नमयदा नदीचा उगम आहे. पि हे वियन माि देशाच्र्ा पणिमोत्ति र्ागी होशगंाबाद-
निहसगपूि र्ा र्ागात उन्हाळ्र्ातीि नमयदा नदीस पूियपिे जुळते. त्र्ावरूनही िामणगणि म्हिजे िामटेक हे 
णसद्ध होते. 

 
गेिी दीड हजाि वष ेिामटेकची पुण्र्के्षत्र म्हिून प्रणसणद्ध आहे. तेथे तेिाव्र्ा शतकातीि िामदेविाव 

र्ादवाचा णशिािेख िक्ष्मिाच्र्ा देवळात अद्याणप र्ग्नावस्थेत णवद्यमान आहे. त्र्ाच शतकातीि 
महानुर्ावाचं्र्ा ‘स्थानपोथी’त तेथीि िामिक्ष्मिाचं्र्ा देवळाचंा व सीतेच्र्ा न्हािीचा उल्लखे आहे. 
त्र्ावरूनही िामणगणि म्हिजे सध्र्ाचे िामटेक हे णनर्मववाद णसद्ध होते. 

 
र्ा समीकििािा र्ािताच्र्ा सवय नामाणंकत प्राच्र्णवद्याणवशािदानंी मान्र्ता णदिी आहे. म्हिनू 

महािाष्ट्र शासनाने तेथे काणिदासाचे सुंदि स्मािक १९७३ मध्रे् उर्ाििे आहे. [र्ा णवषर्ाची सणवस्ति चचा 
आमच्र्ा ‘मेघदूतातीि िामणगणि अथात् िामटेक’ र्ा पुस्तकात केिी आहे.] 

 
णितीर् चंिगुप्ताची कन्र्ा व णितीर् प्रविसेनाची माता प्रर्ावतीगुप्ता ही आपल्र्ा िाजधानीजवळच्र्ा 

िामणगिीस (िामटेकास) र्गवान् िामचिंाच्र्ा दशयनाकणिता जात असे, असे णतच्र्ा ऋद्धपूिच्र्ा 
ताम्रपटावरून णदसते. णवदर्ात असताना काणिदासही तेथे गेिा असता त्र्ािा काव्र्ाची मूळ कल्पना 
सुचिी असावी. र्ा कल्पनेचा णवस्ताि किण्र्ात त्र्ािा ‘िामार्िा’चे साहाय्र् झािे असाव.े वाल्मीकीच्र्ा 
आणदकाव्र्ात सपंातीने हनुमानाणद वानिासं िंकेची वाट साणंगतिी. नंति हनुमान् सागि ओिाडूंन िंकेत 
गेिा. तेथे अशोकवणनकेत त्र्ािा सीता णदसिी. तेव्हा णतची खात्री किण्र्ासाठी त्र्ाने िामाच्र्ा 
णविहावस्थेचे वियन केिे व िामाने णदिेिी अंगठी खूि म्हिून सीतेस णदिी, असा कथार्ाग आिा आहे. 
‘िामार्िा’त िामाच्र्ा णविहावस्थेच्र्ा वियनात खािीि श्लोक आिे आहेत –  

 
अविद्रः सििं रामः सुप्तोऽवप च िरोत्तमः। 
सीिेवि मधुरा ंवाणीं र्व्याहरन् प्रविबुध्यिे। 
दृष्् वा फिं वा पुष्पं वा यिान्यत्स्त्रीमिोहरम्। 
बहुशो हा वप्रयेत्येवं श्वसंस्त्वामवभभाषिे ।। 

सुंदिकाडं, ४४ – ५ 
 

र्ातंीि व ‘मेघदूता’तल्र्ा कल्पनातंीि साम्र् वाचकाचं्र्ा िक्षात रे्ईिच. ‘मेघदूता’तही र्क्षाने 
मेघास अिकेचा मागय साणंगतिा आहे व त्र्ाच्र्ाबिोबि अंगठीसािखी काही खूि पाठणविे शक्र् नसल्र्ाने 
त्र्ाने मेघास आपल्र्ा काही आठविी सागंनू त्र्ार्ोगे आपल्र्ा पत्नीची खात्री पटणवण्र्ास साणंगतिे आहे. 
णशवार्, "मी तुझ्र्ा पतीचा णप्रर्णमत्र आहे व त्र्ाचा संदेश घेऊन तुझ्र्ाकडे आिो आहे’ असे तू 
म्हटल्र्ाबिोबि उत्कंणठत होऊन माझी पत्नी सीतेने मारुतीचा सन्मान केिा त्र्ा प्रकािे तुझा सन्मान 
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किीि" असे र्क्षाने मेघास म्हटिे आहे (मेघ॰ १०५). त्र्ावरूनही ‘िामार्िा’ तीि विीि प्रसंग कवीच्र्ा 
मनात घोळत होता, र्ातं सशंर् नाही. वि दाखणवल्र्ाप्रमािे ‘िामार्ि’ व ‘मेघदूत’ र्ातं हकणचत् प्रसंगसाम्र् 
व कल्पनासाम्र् णदसत असिे तिी इति णठकािी काणिदासाची प्रणतर्ा स्वतंत्रपिे मनोहि सृणष्ट णनमाि 
किीत आहे. अिकेच्र्ा मागाविची नगिे, ग्राम, पवयत, नद्या वगैिेंच्र्ा, तसेच अिकेच्र्ा व र्क्षगृहाच्र्ा 
वियनात आणि र्क्षपत्नीच्र्ा णविहावस्थेचे शब्दणचत्र िेखाटण्र्ात काणिदासाची प्रणतर्ा सवयस्वी अनृिी होती, 
र्ातं सशंर् नाही. 
 

सेिुबंध 
 

णवदर्ात असताना काणिदासाने णितीर् प्रविसेनास ‘सेतुबंध’ काव्र् िचण्र्ास मदत केिी असावी. 
हे काव्र् ‘महािाष्ट्री’ नामक प्राकृत र्ाषेत णिणहिे असून त्र्ाचे १५ आश्वास म्हिजे सगय आहेत. र्ातं 
श्रीिामचंिानंी सागिावि सेतु बाधूंन कणपसैन्र्ासह िंकेवि चाि केिी व तेथे घनघोि रु्द्ध करून िाविाचा 
वध केिा, इतका कथार्ाग आिा आहे. म्हिून र्ा काव्र्ािा ‘दहमुहवहो’ (दशमुखवध) असेही म्हितात. 
काणिदासाप्रमािे प्रविसेनही णशवोपासक होता, असे त्र्ाच्र्ा ताम्रपटातंीि उल्लखेावंरून णदसते. तथाणप 
काणिदासाने ‘िघुवशंा’त जसे िामचणित गाईिे आहे, तसेच प्रविसेनानेही र्ा काव्र्ात केिे असल्र्ास 
आिर्य नाही. कदाणचत् त्र्ाने आपल्र्ा णवष्ट्िपुासक मातेच्र्ा आजे्ञवरूनही हे िचिे असेि. काव्र्ाचा णवषर् 
िामचणित असल्र्ाने आिंर्ीचे चाि श्लोक णवष्ट्िुस्तुणतपि आहेत, पि पुढीि चाि श्लोकातं कवीने आपल्र्ा 
इष्टदेवतेची – णशवाची – स्तुणत केिी आहे. 

 
र्ा काव्र्ात णठकणठकािी सुदंि कल्पना, मनोहि अिंकाि व हृदर्ंगम वियने आढळतात. म्हिनू 

दण्डीने आपल्र्ा ‘काव्र्ादशय’ नामक अिंकािगं्रथात र्ा काव्र्ािा ‘सूणक्तित्नाचंा सागि’ असे म्हटिे आहे व 
बािकवीने र्ा ‘सेतूने’ कणपसेनेप्रमािे प्रविसेनाची कीर्मत सागि पाि करून गेिी, अशी श्लेषगर्य स्तुणत केिी 
आहे. र्ा काव्र्ात काही णठकािी आपि काणिदासाच्र्ा काव्र्ातंीि कल्पना वाचीत आहो असे वाटते. 
उदाहििाथय, खािीि श्लोक पाहा –  

 
पढमं ववअ मारुइणा हवरसभवरज्जन्ििोअणेण मुहेण । 
जणअिणआपउत्ती पच्छा वाआइ वणरवसेसं वसठ्ठा ।। 

 
‘मारुतीने आपल्र्ा हषोल्फुल्लनर्न मुखाने प्रथम सीतेची बातमी िामास कळणविी व नंति ती 

शब्दानंी णनवदेन केिी’. ही कल्पना काणिदासाच्र्ा ‘िघुवशंा’तही (सगय २, ६८) आिी आहे. तथाणप, 
एकंदिीत अशी साम्र्स्थिे थोडी आहेत. त्र्ावरून काणिदासाने हे काव्र् स्वतः न िचता प्रविसेनाकडून 
िचणविे असाव े हकवा ते तपासून णदिे असाव.े काव्र् िचताना प्रविसेनास पुष्ट्कळच अडचिी रे्त होत्र्ा, 
णठकणठकािी चुका होत होत्र्ा, त्र्ा दुरुस्त करून पढेु णनदोष िचना कििे कठीि जात होते, हे त्र्ाने 
स्वतःच खािीि श्लोकात साणंगतिे आहे –  

 
अवहणवराआरद्धा चुक्कक्खविएसु ववहवडअपवरठ्ठववआ । 
मेवत्तर्व्व पमुहरवसआ वणर्व्वोढंु होइ दुक्करं कर्व्वकहा ।। 
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‘ज्र्ाप्रमािे नूतन पे्रमर्िात मतै्री उत्पि होते, पुढे अपिाधाने तीत खंड पडतो; पि णमत्र िणसक 
असल्र्ास त्र्ाचे पिमाजयन झाल्र्ावि ती पूवयवत् होते, पि एकंदिीत ती शवेटपरं्त णटकणविे कठीि जाते; 
तित् नुकत्र्ाच गादीवि आिेल्र्ा िाजाने आिंणर्िेिी व णठकणठकािी चकुाचंी दुरुस्ती करून णनदोष 
झािेिी व िणसकानंा आकृष्ट कििािी अशी ही कथा अखेिपरं्त िचिे कठीि जात आहे’. अशा 
अडचिीच्र्ा वळेी प्रविसेनािा काणिदासाची मदत झािी असावी. तथाणप ही सवय कृणत काणिदासाची 
स्वतःची असण्र्ाचा संर्व नसल्र्ानें णहचे जास्त वियन न किता आपि काणिदासाच्र्ा र्ानंतिच्र्ा 
काव्र्ाकडे वळू. 

 
रघुवंश 

 
हे काव्र् काणिदासाच्र्ा सवय काव्र्गं्रथातं उत्कृष्ट असे गििे जाते. र्ातं दृग्गोचि होिािे त्र्ाचे 

पणिितप्रज्ञत्व व प्रणतर्ाशाणित्व िक्षात घेता ते त्र्ाने इति काव्र्ानंंति िचिे असाव,े र्ाणवषर्ी संशर् िाहत 
नाही. उपिब्ध प्रतींत र्ाचे एकोिीस सगय आहेत व त्र्ातं एकंदि अठ्ठावीस िाजाचें वियन आिे आहे. 
त्र्ापंैकी िघु हा अत्र्ंत पिाक्रमी व दानशूि िाजा होऊन गेिा. त्र्ाच्र्ा वशंातीि िाजाचें र्ा काव्र्ात वियन 
आिे असल्र्ामुळे त्र्ािा कवीने ‘िघुवशं’ असे नाव णदिे आहे. 

 
प्रािंर्ी शब्दाथांचे सम्र्ग्ज्ञान होण्र्ाकणिता शब्दाथांप्रमािेच णनत्र्सबंद्ध अशा पावयतीपिमेश्विानंा 

वदंन करून कवीने मोठ्या णवनर्ाने आपल्र्ा णवषर्ाचे महत्त्व व त्र्ा मानाने आपिे मंदमणतत्व णनर्मदष्ट केिे 
आहे. तो म्हितो, "उंच मनुष्ट्र्ाच्र्ा हातािा रे्ईि असे फळ तोडण्र्ाकणिता एखाद्या खुज्र्ा मािसाने हात 
वि केिा असता जसा तो उपहासास्पद होतो, त्र्ाप्रमािेच मंदबुणद्ध असूनही कणवर्शः प्राप्तीची इच्छा 
कििाऱ्र्ासािखी माझी स्स्थणत होिाि आहे. तथाणप अगोदिच ज्र्ामध्रे् णछि केिे आहे अशा ित्नात 
सूत्रािा जाण्र्ािा प्रर्ास पडत नाही, त्र्ाप्रमािेच पूवयसूिींनी वर्मििेल्र्ा र्ा वशंात माझीही गणत होिाि 
आहे". नंति ‘िघुवशंा’तीि िाजाचं्र्ा उदात्त चणित्राचें सामान्र्तः वियन करून कवीने ‘सुविाची अग्नीमध्रे् 
ज्र्ा प्रकािे पिीक्षा होते, त्र्ा प्रकािेच सज्जनानंी माझ्र्ा काव्र्ाची पिीक्षा किावी’ असे म्हटिे आहे. पणहल्र्ा 
सगात मनुवशंातीि णदिीप िाजाचे वियन आिे आहे. णदिीप हा महाकार्, णविान्, धार्ममक व शूि असा 
िाजा होता; त्र्ाचे िाज्र् समुिविर्ाणंकत पृर्थवीवि पसििे होते; तिी त्र्ािा पुत्र नव्हता. म्हिून एके णदवशी 
अमात्र्ावंि िाज्र्कािर्ाि सोपवनू आपिी सुदणक्षिा नामक णप्रर् पत्नी व थोडे अनुचि र्ासंह तो 
वणसष्ठाश्रमास गेिा. तेथे पोचल्र्ावि त्र्ाने आपिे दुःख ऋषीिा णनवदेन केिे. तेव्हा वणसष्ठ म्हिािे, 
"िाजा, पूवी एके णदवशी इंिािा रे्टून पित मत्र्य िोकािा रे्ताना वाटेत कल्पतरूच्र्ा छारे्त कामधेनु उर्ी 
होती णतिा प्रदणक्षिा किण्र्ास तू णवसििास. तेव्हा णतने, ‘माझ्र्ा संततीची सेवा केल्र्ाणशवार् तुिा अपत्र् 
होिाि नाही’ असा तुिा शाप णदिा. त्र्ामुळे तुिा मिू होत नाही. त्र्ा सुिर्ीची कन्र्ा नंणदनी माझ्र्ा 
आश्रमात आहे, णतची सेवा कि. ती प्रसि झाल्र्ास तुझी इच्छा पूिय किीि." णदिीपानेही तसे किण्र्ाचा 
णनिर् केिा (सगय १). दुसऱ्र्ा णदवसापासून िाजाने आपल्र्ा सवय अनुर्ार्ासं िजा णदिी व गोड गवताचा 
चािा घाििे, पािी पाजिे, खाजणविे, डास हाकणविे, पाणहजे तेथे जाऊ देिे, इत्र्ाणद प्रकािे स्वतः 
नंणदनीची सेवा किण्र्ास आिंर् केिा. र्ाप्रकािे तीन आठवडे गेल्र्ावि एके णदवशी नंणदनीच्र्ा मनात 
िाजाची पिीक्षा पाहण्र्ाचे आिे. म्हिून ती णहमािर्ाच्र्ा गुहेत णशििी. त्र्ा धेनूवि प्रहाि किण्र्ाचे हहस्र 
पशूचं्र्ा मनातही रे्िे शक्र् नाही, असे वाटल्र्ावरून िाजा णहमािर्ाची शोर्ा पाहण्र्ात गकय  झािा होता. 
इतक्र्ात गुहेतीि हसहाने नंणदनीवि झडप घातिी. धेनूच्र्ा आकं्रदनाने िाजाचे िक्ष णतजकडे गेिे व तो 
हसहािा ठाि मािण्र्ास र्ात्र्ातून बाि काढिाि तोच त्र्ाचा हात णचकटून िाणहिा. ते पाहून हसह 



 अनुक्रमणिका 

मनुष्ट्र्वािीने िाजास म्हिािा, "िाजा! मी णनकुम्र्ाचा णमत्र व णशवाचा एक हककि आहे. माझा नाव 
कुम्र्ोदि. हा समोि देवदाि वृक्ष णदसतो आहे ना? तो पावयतीने स्वतः पािी घािून वाढणविा आहे. एके 
णदवशी वन्र् गजाने आपल्र्ा गंडस्थिाच्र्ा घषयिाने र्ाची साि काढिी, तेव्हा पावयतीिा फाि दुःख झािे. 
म्हिून श्रीशकंिानंी मिा हसहाचे रूप देऊन, ‘गुहेजवळ आिेल्र्ा प्राण्र्ास मारून आपिी उपजीणवका कि’ 
अशी आज्ञा केिी. मी सध्र्ा उपोणषत आहे व ही गार् माझे र्क्ष्र् झािी आहे. तेव्हा तुझे रे्थे काही चाििाि 
नाही. पित जा." िाजाने म्हटिे, ‘सवय स्थाविजंगमात्मक सृष्टीची उत्पणत्त, पािन व िर् कििाऱ्र्ा र्गवान् 
शकंिाचंी आज्ञा मिा प्रमाि आहे. पि माझ्र्ा गुरूचे हे गोधन माझ्र्ा समक्ष नष्ट होत असता त्र्ाची उपेक्षा 
कििेही शक्र् नाही. म्हिून मी तुिा आपिा देह अपयि कितो. त्र्ाचा स्वीकाि करून तू णहिा सोड’. ‘एका 
गाईकणिता जगाचे साम्राज्र्, आपिे तारुण्र् व सुंदि देह र्ाचंा नाश कििे मखूयपिाचे होिाि आहे’, वगैिे 
सागंून हसहाने िाजािा स्वणनिर्ापासून पिावृत्त किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा, पि िाजा ऐकेना. तेव्हा त्र्ाने 
त्र्ाचे म्हििे कबिू केिे. िाजाचा बाहु मुक्त झािा व तो हसहापुढे मान खािी घािून बसिा. आता 
आपल्र्ावि हसहाची झडप पडिाि, असे त्र्ािा वाटिे. पि त्र्ाऐवजी आकाशातीि णवद्याधिाचं्र्ा हातानंी 
त्र्ाच्र्ावि पुष्ट्पवृणष्ट झािी. तो हसह नंणदनीने िाजाची पिीक्षा पाहण्र्ासाठी मारे्ने उत्पि केिा होता. 
िाजाच्र्ा र्क्तीने ती संतुष्ट झािी व पुत्रप्राप्तीकणिता आपिे दुग्ध णपण्र्ाणवषर्ी णतने त्र्ािा साणंगतिे. 
आश्रमास पित आल्र्ावि िाजाने वनात घडिेिा वृत्तान्त ऋषीस व स्वपत्नीस णनवदेन केिा. िात्री होम व 
वत्स र्ानंा णदल्र्ावि अवणशष्ट िाणहिेिे दूध वणसष्ठाच्र्ा अनुजे्ञने िाजा व िािी र्ानंी घेतिे. दुसऱ्र्ा णदवशी 
व्रताचे उद्यापन करून ती उर्र्ता ं िाजधानीस पित गेिी (सगय २). िौकिच िािी गिोदि िाणहिी व 
र्थाक्रम पाचही ग्रह उच्चीचे असता णतिा मुिगा झािा. िाजाने त्र्ाचे नाव िघु असे ठेविे. तो सवय 
शस्त्रास्त्रातं प्रवीि झािा असे पाहून िाजाने त्र्ािा रु्विाज केिे व अश्विक्षिाथय त्र्ाची र्ोजना करून 
अश्वमेध र्ज्ञ किण्र्ास आिंर् केिा. र्ाप्रमािे नव्र्ाण्िव र्ज्ञ णनर्मवघ्नपिे समाप्त झािे. शरं्िाव्र्ा र्ज्ञाच्र्ा 
वळेी इंि अदृश्र् रूपाने रे्ऊन अश्व घेऊन गेिा. नंणदनीच्र्ा कृपेने िघूस त्र्ाचे कपट णदसून आिे, तेव्हा 
त्र्ाने इंिािा रु्द्धाथय आव्हान केिे. पुढे त्र्ाचें र्र्ंकि रु्द्ध झािे. िघूच्र्ा शौर्ाने संतुष्ट झािेल्र्ा इंिाने 
‘अश्वाणशवार् दुसिा कोिताही वि माग’ असे म्हटिे, तेव्हा ‘अश्वाणशवार् र्थाणवणध समाप्त केिेल्र्ा र्ज्ञाचे 
पुण्र् माझ्र्ा णपत्र्ास णमळाव’े, अशी इच्छा िघूने प्रदर्मशत केिी. इिंाने ते कबूि केल्र्ावि िघू पित गेिा. 
र्ज्ञ समाप्त झाल्र्ावि णदिीपाने िघूिा िाज्र्ाणर्षेक करून स्वतः सुदणक्षिेसह तपोवनाकडे प्रर्ाि केिे 
(सगय ३). िघूने आपल्र्ा सुिाज्र्ाने िोकासं णदिीपाचा णवसि पाडिा. िोकाचं्र्ा िंजनामुळे त्र्ाची ‘िाजा’ 
ही पदवी साथय झािी. शिदृतु प्राप्त झाल्र्ावि तो षड् णवध सैन्र् घेऊन णदस्ग्वजर्ाथय णनघािा. प्रथम त्र्ाने पूवय 
णदशचेे सुह्मस, वगं इत्र्ाणद देश हजकून गंगेच्र्ा प्रवाहामंधीि प्रदेशात आपिे जर्स्तम्र् उर्ाििे. नंति तो 
दणक्षिेकडे वळिा. कणिङ् ग देशाच्र्ा िाजाचा पिार्व करून त्र्ाने त्र्ािा मुक्त केिे व किर्ाि देण्र्ास 
िाविे, पि त्र्ाचे िाज्र् काढून घेतिे नाही. पुढे पूवय णकनाऱ्र्ाने चाि करून त्र्ाने काविेी पाि केिी व 
पाण्य िाजाचंा पिार्व करून त्र्ाचं्र्ाकडून ताम्रपिी नदीच्र्ा मुखाशी णमळिाऱ्र्ा मोत्र्ाचंा किर्ाि 
घेतिा. दणक्षि णदशचेे मिर् व ददुयि पवयत आक्रमि केल्र्ावि त्र्ाने सह्य पवयत ओिाडूंन केिि व अपिान्त 
(कोंकि) रे्थीि िाजाचंा पिाजर् केिा. पुढे पािसीकानंा हजकण्र्ास तो स्थिमागानेच णनघािा. नंति 
झािेल्र्ा घोि रु्द्धात त्र्ाने आपल्र्ा बािानंी र्वनाचंी िाबं दाढी असिेिी णशिे छाटून त्र्ानंी र्णूम 
आच्छादून टाणकिी. उत्तिेकडच्र्ा णदस्ग्वजर्ात हूि, काम्बोज वगैिे देशाचं्र्ा िाजाचंा पिाजर् करून व 
खंडिी घेऊन तो णहमािर्ाकडे वळिा. तेथीि उत्सवसंकेताणद गिाशंी त्र्ाचे रु्द्ध झाल्र्ावि त्र्ानंी त्र्ाचे 
स्वाणमत्व कबिू करून त्र्ािा नजिािा णदिा. नंति कामरूप (आसाम) च्र्ा िाजाने ित्नरूपी पुष्ट्पानंी 
त्र्ाच्र्ा पदकातंीची पूजा केिी. र्ाप्रमािे र्ाितवषाच्र्ा चािी णदशाचंी िाज्रे् हजकून आििेिी व आपिी 
स्वतःची सवय संपणत्त णहचा त्र्ाने णवश्वणजत् नामक र्ज्ञात व्र्र् केिा (सगय ४). णवश्वणजत् र्ज्ञानंति िघूच्र्ा 
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खणजन्र्ात अगदीच णशल्लक नव्हती. अशा वळेी वितन्तु ऋषीचा णशष्ट्र् कौत्स हा गुरुदणक्षिेणनणमत्त चौदा 
कोटी सुविय मागण्र्ास िघूकडे आिा. अशा णविान् ब्राह्मसिास णवमुख पाठणवण्र्ाने िघूची दुष्ट्कीर्मत झािी 
असती. िाजेिोकानंी अगोदिच शक्र् तो किर्ाि णदिा असल्र्ाने त्र्ाचं्र्ाकडून जास्त णमळिे शक्र् नव्हते, 
म्हिून िघूने प्रत्र्क्ष धनपणत कुबेिावि चाि किण्र्ाचा णनिर् केिा. ते समजताच कुबेिाने त्र्ाच्र्ा 
खणजन्र्ात सुविाची वृणष्ट केिी. ती सवयच सुविाची िास िघूने कौत्सास देऊ केिी. पि त्र्ा णनःस्पृह 
ब्राह्मसिाने आपल्र्ा गुरुदणक्षिेव्र्णतणिक्त एक कवडीही घेतिी नाही. पुढे कौत्साच्र्ा आशीवादाने िघूस अज 
नावाचा पतु्र झािा. तो वर्ात आल्र्ावि णवदर्यिाजाने आपिी र्णगनी इंदुमती णहच्र्ा स्वर्ंविाथय णनमंत्रि 
केल्र्ावि िघूने त्र्ास सैन्र्ासह पाठणविे. वाटेत नमयदातीिी अजाने बाि मािल्र्ामुळे णप्रर्ंवद नामक 
गन्धवाची हस्स्तर्ोनीतून मुक्तता झािी. त्र्ाचा मोबदिा म्हिून त्र्ाने त्र्ािा संमोहन नामक गान्धवय अस्त्र 
णदिे. कुस्ण्डनपुिास पोचल्र्ावि अजाचे मोठ्या थाटाने स्वागत झािे. नंति तो आपल्र्ा णशणबिात पोचिा. 
त्र्ा िात्री अजािा उशीिा णनिा िागिी. पहाटे त्र्ािा जागृत किण्र्ाकणिता वैताणिकानंी प्रर्ातवियनपि 
श्लोक िचून म्हटिे. हे सवयच श्लोक अत्र्तं उत्कृष्ट असल्र्ाने स्वतः वाग्देवीने हे िचनू काणिदासास णदिे, 
अशी आख्र्ाणर्का प्रचणित आहे. उदाहििाथय त्र्ातंीि दोन खािी णदिे आहेत –  

 
िाम्रोद् रेषु पवििं िरुपल्लवेषु 
विधौंिहारगुविकाववशदं वहमाम्भः । 
आभावि िब्धपरभागियाधरोष्ठे 
िीिाग्स्मिं सदशिार्पचवरव त्वदीयम् ।। 

िघु॰ ५, ७०. 
 

‘ज्र्ाचंा आतीि र्ाग ताबंडा आहे अशा तरंूच्र्ा (कोमि) पल्लवावंि धुवनू स्वच्छ केिेल्र्ा 
मौणक्तकापं्रमािे शुभ्र असे दंव पडिे आहे. त्र्ामुळे ते तुझ्र्ा अधिोष्ठावि पडिेल्र्ा दन्तकास्न्तरु्क्त 
िीिास्स्मताप्रमािे खुिून णदसत आहे.’ 

 
भववि ववरिभवक्तम्िािपुष्पोपहारः 
स्ववकरणपवरवेषोदे्भदशून्याः प्रदीपाः । 
अयमवप च वगरं िस्त्वत्प्रबोधप्रयुक्ता – 
मिुवदवि शुकस्िे मञु्जवाक् पञ्जरस्थः ।। 

िघु॰ ५, ७४. 
 

‘िात्री केिेिा पुष्ट्पोपहाि म्िान झाल्र्ामुळे त्र्ाची िचना णविि झािी आहे. आता णदव्र्ांच्र्ा 
प्रकाशाचे विर् णदसत नाही आणि हा हपजऱ्र्ातीि मधुिकंठाचा पोपट तुिा जागृत किण्र्ाकणिता आम्ही 
म्हटिेिे श्लोक पनु्हा म्हित आहे.’ 

 
नंति अज जागृत होऊन व र्थाणवणध आपिी णनत्र्कमे आटोपून स्वर्ंविमंडपाकडे गेिा (सगय ५). 

तेथे अनेक िाजे जमिे होते. काही वळेाने बंदी िोक िाजाचंी स्तुणत किीत असता व उपवनातीि मर्ूिानंा 
नाचणविािा शखंाचंा ध्वणन होत असता, पािखीत बसून इंदुमती सखीसह मंडपात आिी. णतिा पाहताच 
िाजेिोकाचं्र्ा शृगंािचेष्टा सुरू झाल्र्ा.त्र्ाचें मनोहि वियन काणिदासाने केिे आहे. नंति इंदुमतीची सखी 
सुनन्दा णतिा घेऊन प्रत्रे्क िाजाजवळ जाऊन त्र्ाचें वियन करू िागिी. र्ा प्रसंगी णनिणनिाळ्र्ा देशाचं्र्ा 
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िाजाचें वैर्णक्तक गुि, त्र्ाचंी संपणत्त, त्र्ाचं्र्ा देशातंीि सुंदि स्थळे इत्र्ाणदकाचें अत्र्तं िम्र् व 
र्ौगोणिकदृष्ट्ट्या णनदोष वियन काणिदासाने केिे आहे, ते सवयच मुळातून वाचण्र्ासािखे आहे. उदाहििाथय 
काही उतािे णदिे आहेत –  

 
अंगिाजाचे वियन किताना सुनन्दा म्हिते –  
 

अिेि पयासयिाश्रुवबन्दून् मुक्ताफिस्थूििमान् स्ििेषु । 
प्रत्यर्पपिाः शतु्रवविावसिीिामुन्मुच्य सूते्रण वविैव हाराः ।। 

िघु॰ ६, २८. 
 

‘र्ा िाजाने शत्रुणस्त्रर्ानंा आपल्र्ा स्तनावंि मोत्र्ांप्रमािे स्थूि अश्रुहबदु गाळावर्ास िावनू (जि ू
कार्) सूत्रणविणहत त्र्ाचें हािच त्र्ानंा पित केिे आहेत’. र्ा श्लोकात र्ा िाजाच्र्ा शत्रूंच्र्ा णस्त्रर्ा आपिे 
मोत्र्ाचें हाि टाकून देऊन सदैव अश्रु गाळीत असतात, असे वियन करून अंगदेशच्र्ा िाजाने आपल्र्ा 
शत्रूंचा पूिा णनःपात केिा, असे सुनन्देने मोठ्या खुबीने ध्वणनत केिे आहे. इंदुमती पायं िाजाजवळ आिी 
त्र्ावळेी सुनन्दा म्हिते –  

 
पाण्योऽयमंसार्पपििम्बहारः क्िृप्ताङ् गरागो हवरचन्दिेि । 
आभावि बािािपरक्तसािुः सविर्णरोद् गार इवावद्रराजः ।। 

िघु॰ ६, ६०. 
 

र्ा श्लोकात िणवडवशंीर् बृहत्कार् व कृष्ट्िविय, पि िक्तचंदनाची उटी िाविेल्र्ा व गळ्र्ात िाबं 
मौणक्तकहाि घातिेल्र्ा पायंिाजास, जो प्रातःकाळच्र्ा सूर्यणकििानंी िक्तविय झािा आहे व ज्र्ाच्र्ा 
तटावरून जिप्रवाह वाहत आहेत, अशा पवयताची अनुरूप उपमा णदिी आहे. मगध, अंग, अवस्न्त, अनूप, 
शूिसेन, कहिग इत्र्ाणद देशाचं्र्ा िाजाचें मोहक वियन सुनन्देने केिे. तथाणप, त्र्ापंकैी एकही इंदुमतीच्र्ा 
मनास रे्ईना. तेव्हा शवेटी ती अजाजवळ आिी. त्र्ावळेी मात्र सवांगसुंदि अशा त्र्ा िाजपुत्रास पाहून 
इंदुमतीचे मन तत्काळ त्र्ाजकडे आकृष्ट झािे. ते पाहून सुनन्देनेही त्र्ाचे सणवस्ति वियन केिे व शवेटी 
‘कुि, रूप, र्ौवन, णवनर्ाणद गुि र्ानंी हाच तुिा र्ोग्र् आहे. र्ािाच तू वि; ित्नािा सुविाचे कोंदि 
णमळू दे,’ असा णतिा उपदेश केिा. इंदुमतीचे पे्रम त्र्ाच्र्ावि बसिेिे पाहून ती थटे्टने णतिा म्हिािी, 
‘आरे्, चिा आपि दुसऱ्र्ा िाजाकडे जाऊ.’पि ते आता इंदुमतीिा थोडेच रुचिाि! ती णतच्र्ाकडे िागाने 
पाहू िागिी. असो. अज-इंदुमतींच्र्ा र्ा अनुरूप सरं्ोगामुळे सवय पौिजनानंा आनंद झािा (सगय ६). नंति 
त्र्ा दोघानंा घेऊन णवदर्ाणधपतीने आपल्र्ा नगिात प्रवशे केिा. त्र्ा वळेी झािेल्र्ा पौिणस्त्रर्ाचं्र्ा धादंिीचे 
काणिदासाने फाि सुंदि वियन केिेिे मागे साणंगतिेच आहे. पुढे अज-इंदुमतींचा र्थाणवणध णववाह झािा. 
नंति णवदर्ाणधपतीने अजािा इंदुमतीसह स्वदेशास पित जाण्र्ाणवषर्ी अनुज्ञा णदिी. आपल्र्ािा इंदुमती 
न णमळाल्र्ामुळे कु्रद्ध झािेल्र्ा िाजानंी अजािा वाटेत गाठून त्र्ाजबिोबि र्र्ंकि रु्द्ध केिे. अजाचे सैन्र् 
थोडे असल्र्ामुळे पिार्व पावनू पळू िागिे. तिी अज ििर्मूीवि शौर्ाने िढत होता. शवेटी सवय िाजानंी 
आपिी सैन्रे् एकत्र करून सवय प्रकािच्र्ा आरु्धानंी एकदम त्र्ाजवि णनकिाचा हल्ला केिा. तेव्हा अजाने 
णप्रर्ंवद गंधवाने णदिेल्र्ा समंोहनास्त्राचा प्रर्ोग करून त्र्ा सवांना ििर्मूीवि गाढ णनिावश किणविे व 
र्ाप्रकािे त्र्ाचंा पिार्व करून तो इंदुमतीसह अर्ोध्रे्स जाऊन पोहोचिा (सगय ७). नंति िघूने त्र्ािा 
गादीवि बसणविे व आपि आपल्र्ा पूवयजापं्रमािे तपिरे्कणिता अिण्र्ात जाण्र्ाची तर्ािी केिी. पि 
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अजािा आपल्र्ा णपत्र्ाच्र्ा णवर्ोगाची कल्पना दुःसह झािी. तेव्हा त्र्ाच्र्ा अत्र्ाग्रहावरून नगिाबाहेि 
एका स्थिी तो िाहू िागिा. अजाकणिता काही वष े र्ाप्रकािे घािणवल्र्ावि िघु आपल्र्ा र्ोगाभ्र्ासाने 
सारु्ज्र् मुणक्त णमळणवता झािा. काही काळाने अजािा दशिथ नावाचा पुत्र झािा. एके णदवशी इंदुमतीसह 
तो नगिोपवनात णवहाि किीत असता र्गवान् नािद आकाशमागाने गोकियस्थ शकंिाचं्र्ा दशयनाथय जात 
होते, त्र्ाचं्र्ा वीिेविची णदव्र् पुष्ट्पाचंी मािा वाऱ्र्ाने णनसटून इंदुमतीच्र्ा वक्षःस्थिावि पडिी. त्र्ाबिोबि 
ती तत्काळ गतप्राि झािी. ते पाहून अजािा अत्र्ंत दुःख झािे. तो नाना प्रकािे णतचे गुि आठवनू शोक 
करू िागिा –  

 
स्रवगय ंयवद जीवविापहा हृदये तक विवहिा ि हग्न्ि माम् । 
 ववषमप्यमिं क्ववचद्भवेदमृिं वा ववषमीश्वरेच्छया ।। 

िघु॰ ८, ४६. 
 

ह्या मािेने जि मिा मृत्रु् रे्त असेि ति मी ही स्वतः हृदर्ावि ठेविी असता मिा का मािीत 
नाही? अथवा ईश्विेच्छेने णवषाचे अमृत व अमृताचे णवष होते हेच खिे.’ 

 
गृवहणी सवचवः सखी वमथः वप्रयवशष्या िवििे किाववधौ । 
करुणाववमुखेि मृत्युिा हरिा त्वा ंवद तक ि मे हृिम् ।। 

िघु॰ ८, ६७. 
 

तू माझी गृणहिी, मंत्री, एकातंातीि सखी व िणितकिाप्रर्ोगाच्र्ा वळेची णप्रर्णशष्ट्र्ा होतीस. 
णनदयर् मतृ्र्ूने तुिा नेऊन माझे कोिते नुकसान केिे नाही?’ िाजाचा शोक कमी होईना असे पाहून त्र्ाच्र्ा 
गुरूने आपल्र्ा णशष्ट्र्ाबिोबि त्र्ास संदेश पाठणविा : "जन्मिेल्र्ा सवय प्राण्र्ासं मृत्रु् हा ठेविेिाच आहे. तू 
शोकाने देहत्र्ाग केिास तिी तुिा इंदुमती णमळिाि नाही, कािि ‘पििोकजुषा ंस्वकमयणर्गयतर्ो णर्िपथा 
णह देणहनाम्’ (िघु. ८, ८५). [पििोकातीि प्राण्र्ाचंी गणत स्वकमानुसाि णर्ि णर्ि असते.] स्वतःच्र्ा 
आत्म्र्ाचा व देहाचाही णवर्ोग होिाि आहे, ति मग बाह्य णवषर्ाचं्र्ा णवर्ोगाने शहाण्र्ा मनुष्ट्र्ाचे णचत्त का 
व्र्णथत व्हाव?े म्हिून तू शोकवश होऊ नको." पि र्ा उपदेशाने िाजाचे समाधान झािे नाही. तथाणप, 
कुमाि दशिथ अगदी अल्पवर्स्क होता म्हिून त्र्ाने आठ वष ेकशीबशी घािणविी व तो वर्ात आल्र्ाि 
त्र्ाने सिरु् व गंगा र्ाचं्र्ा पणवत्र संगमावि प्रार्ोपवशेनाने देह ठेविा (सगय ८). दशिथाने गादीवि 
बसल्र्ावि अत्र्ंत न्र्ार्ाने िाज्र् केिे. त्र्ाच्र्ा िाज्र्ात िोगाचेही नाव नव्हते, मग शत्रूची स्वािी कशी 
व्हावी? िाजािा मृगर्ा, द्यतू, सुिा व पिस्त्री र्ापंैकी कसिेही व्र्सन नव्हते. त्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा िाज्र्ातीि 
प्रजा अणतशर् सुखी होती. त्र्ािा कौसल्र्ा, सुणमत्रा व कैकेर्ी अशा तीन णस्त्रर्ा होत्र्ा. एकदा वसंतसमर् 
प्राप्त झािा असता िाजािा मृगर्ा किण्र्ाची इच्छा झािी, तेव्हा सणचवाचं्र्ा अनुजे्ञने तो वनात गेिा. 
त्र्ाच्र्ा मृगरे्चे काणिदासाने फाि सुंदि वियन केिे आहे. मृगर्ा किता किता अिण्र्ात िात्र झािी म्हिनू 
िाजा तेथेच िाणहिा. पहाटे तमसा नदीच्र्ा तीिावि वृद्ध माताणपतिाचंा एकुिता एक मुिगा घट र्िीत 
असता हत्तींची भ्राणंत होऊन िाजाने बाि माििा; तो वमी िागून तो मुिगा खािी पडिा. ते कळताच त्र्ा 
वृद्ध णपत्र्ाने ‘तुिाही माझ्र्ाप्रमािे वृद्धापकाळी पुत्रशोकाने मृत्रु् रे्ईि’, असा शाप णदिा व स्वतः 
अस्ग्नकाष्ठे र्क्षि केिी (सगय ९). 
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र्ापढुच्र्ा सहा सगांत काणिदासाने िामकथा वर्मििी आहे. ती सवयश्रुत असल्र्ाने सणवस्ति 
देण्र्ाची जरूिी नाही. दशिथाने पुष्ट्कळ वष ेिाज्र् केिे तिी त्र्ािा पुत्र होईना, म्हिनू ऋष्ट्र्शृगंाणद ऋषींनी 
त्र्ाच्र्ाकणिता पुत्रकामेणष्ट र्ाग किण्र्ास आिंर् केिा. त्र्ाच वळेी िाविाच्र्ा जाचास कंटाळून देव णवष्ट्िसू 
शिि गेिे व त्र्ानंी त्र्ाची स्तुणत केिी. णवष्ट्िूने अवताि घेऊन िाविाचा वध किण्र्ाचे वचन णदिे. त्र्ानंति 
र्ज्ञातीि चरु र्क्षि केल्र्ावि कौसल्रे्स िाम, सुणमते्रस िक्ष्मि व शत्रुघ्न आणि कैकेर्ीस र्ित हे पुत्र झािे 
(सगय १०). ते कुमािावस्थेत असताना णवश्वाणमत्र ऋणष र्ज्ञिक्षिाथय िामिक्ष्मिासं स्वाश्रमास घेऊन गेिा. 
वाटेत िामाने ताटकेचा वध केिा. र्ज्ञसमाप्तीनंति णवश्वाणमत्राबिोबि ते णमणथिानगिीस गेिे. तेथे िामाने 
णशवधनुर्ंग केल्र्ावि त्र्ा चािही र्ावाचंा तेथे णववाह झािा. पित जाताना िामाने पिशुिामाचा पिार्व 
केिा (सगय ११). कैकेर्ीने वि माणगतल्र्ावरून िाम, िक्ष्मि व सीता वनवासात गेिे. पंचवटीत िहात 
असता िामाने खिाणद िाक्षसाचंा वध केिा. पढेु िाविाने मुणनवषेाने रे्ऊन सीताहिि केिे. नंति सुग्रीवाशी 
सख्र् करून व समुिावि सेतु बाधूंन िामाने कणपसैन्र्ासह िंकेवि चाि केिी व िाविाचा वध केिा. 
सीताशुद्धीनंति णबर्ीषि, िक्ष्मि, सीता इत्र्ाणदकासंह िाम णवमानमाग े णनघािा (सगय १२). णवमानातून 
जाताना पूवी ज्र्ा ज्र्ा स्थिी िाम, िक्ष्मि व सीता र्ानंी वास केिा होता, त्र्ा सवय स्थिाचें मनोहि वियन 
कवीने तेिाव्र्ा सगात केिे आहे. पुढीि सगात िामाणदकाचंा अर्ोध्र्ाप्रवशे, सीतेच्र्ा चाणित्र्र्ाणवषर्ी 
जनापवाद, िामाजे्ञने िक्ष्मिाने वास्ल्मकीच्र्ा आश्रमाजवळ केिेिा णतचा त्र्ाग व णतने िक्ष्मिाबिोबि 
िामास पाठणविेिा संदेश इत्र्ाणद णवषर् कवीने वर्मििे आहेत. सीतेच्र्ा संदेशात णतचा कोमि स्वर्ाव, 
करुिावस्था व पाणतव्रत्र् ही उत्कृष्ट िीतीने प्रणतणबस्म्बत झािी आहेत. ती म्हिते –  

 
साहं िपः सूयणविववष्दृवष्रूध्वण प्रसूिेश्चवरिंु यविष्ये । 
भूयो यथा मे जििान्िरेऽवप त्वमेव भिा ि च ववप्रयोगः ।। 

िघु॰ १४,६६. 
 

णनष्ट्कािि आपिा त्र्ाग कििाऱ्र्ा पतीणवषर्ी असे उद् गाि एका आर्य स्त्रीच्र्ाच मुखातून णनघतीि! 
पंधिाव्र्ा सगात शबंूकवध, कुशिवाचें िामाच्र्ा सरे्त िामचणितगार्न, पढेु र्मूीच्र्ा उदिात साती अदृश्र् 
होिे, िामाणदकाचें स्वगयगमन इत्र्ाणद णवषर् आिे आहेत. 

 
णनर्ािापूवी िामाने आपल्र्ा िाज्र्ाचे णवर्ाग करून त्र्ावंि आपल्र्ा व र्ावाचं्र्ा मुिाचंी र्ोजना 

केिी होती. त्र्ाप्रमािे कुश दणक्षि कोसिात कुशावती रे्थे िाज्र् किीत होता. िामानंति अर्ोध्र्ानगिीची 
वाताहात झािी. एके णदवशी मध्र्िात्री कुश णबछान्र्ावि पडिा असता त्र्ािा एक प्रवासी तेजःपुंज स्त्रीची 
आकृणत आपल्र्ा खोिीत णदसिी. ती अर्ोध्र्ानगिीची अणधदेवता होती. णतने िामिाज्र्ात ती नगिी कशी 
सुसमृद्ध होती, पि िामणनर्ािानंति णतची कशी शोचनीर् अवस्था झािी, र्ाचे अत्र्ंत हृदर्स्पशी वियन 
केिे व कुशािा पित अर्ोध्रे्स जाण्र्ाणवषर्ी आग्रह केिा. त्र्ाप्रमािे कुश स्वजनासंह णनघािा. अर्ोध्रे्स 
पोचल्र्ावि एके णदवशी अन्तःपुिणस्त्रर्ासंह जिणवहाि किीत असता अगस्त्र्मुनीने िामास णदिेिे व 
िामापासून कुशास प्राप्त झािेिे णदव्र् कंकि सिर्ू नदीत पडिे. पािबयुानंी पुष्ट्कळ प्रर्त्न केिा तिी ते 
सापडेना. तेव्हा कुमुद नावाच्र्ा नागाने ते िपणविे असाव ेअसे वाटून कुशाने गरुडास्त्राची र्ोजना केिी. 
त्र्ामुळे त्रस्त होऊन तो नागिाज त्र्ा डोहातून वि आिा व कुमुिती नामक आपल्र्ा कन्रे्सह त्र्ाने कुशास 
अपयि केिे (सगय १६). कुशािा कुमुितीपासून अणतणथ नामक पुत्र झािा. तो त्र्ाच्र्ानंति गादीवि बसिा. 
तो अथयशास्त्रात साणंगतल्र्ाप्रमािे णदवसिात्रींचे णवर्ाग करून आपिी कतयव्रे् पाि पाडीत असे. तारुण्र्, 
रूप, संपणत्त इत्र्ाणद सवय अनुकूि असताही तो गर्मवष्ठ झािा नाही. त्र्ाचे वतयन िाजनीतीत 
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साणंगतल्र्ाप्रमािे असे (सगय १७). अठिाव्र्ा सगात बावीस िाजाचें वियन आिे आहे. त्र्ापंैकी पणहल्र्ा 
एकवीस िाजाचं्र्ा वियनास कवीने प्रत्रे्की एक-दोन श्लोकच णदिे आहेत. शवेटचा सुदशयन िाजा 
बाळपिातच गादीवि आिा. तो अल्पवर्स्क असिा तिी अमात्र्ाचं्र्ा साहाय्र्ाने त्र्ाने िाज्र्कािर्ाि कसा 
चािणविा होता, र्ाचे सुंदि वियन र्ा सगाच्र्ा शवेटी आिे आहे. र्ानंतिच्र्ा व उपिब्ध प्रतींतीि शवेटच्र्ा 
सगात सुदशयन िाजाचा मुिगा अस्ग्नविय र्ाचे वियन कवीने सणवस्तिपिाने केिे आहे. त्र्ाच्र्ा णपत्र्ाने सवय 
शत्रूंचा मोड केिा असल्र्ाने िाज्र्िक्षिाथय अस्ग्नविािा मुळीच प्रर्ास पडिे नाहीत. त्र्ाने काही वष े
िाज्र्कािर्ाि पाणहिा; पि पुढे ते काम सणचवावंि सोपवनू तो णस्त्रर्ासंह णवषर्ोपंर्ोगात िममाि झािा. 
िातं्रणदवस अन्तःपुिात णवहाि किताना त्र्ािा आपल्र्ा प्रजेची कधीच आठवि झािी नाही. मंत्र्र्ानंी णवशषे 
आग्रह केिा म्हिनू णखडकीतून एक पार् बाहेि काढून त्र्ाने तद् िािा प्रजेिा दशयन णदिे! र्ा अत्र्तं 
णवषर्ासक्त व्र्सनी िाजाच्र्ा णविासाचें काणिदासाने केिेिे सणवस्ति वियन वाचनू अस्ग्नविाच्र्ा वतयनाची 
णकळस रे्ते, तथाणप कवीच्र्ा वियनशक्तीबद्दि आिर्य वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. अस्ग्नविय स्वतः अत्र्तं 
किाकुशि होता. वशे्र्ा नृत्र् किीत असता तो स्वतः मृदङ् गवादनाने त्र्ाचं्र्ा नतयनातीि दोष दाखवनू 
त्र्ानंा िणज्जत किीत असे. केवळ अन्तःपुिातीि णस्त्रर्ाचंा उपर्ोग घेऊन संतुष्ट न झाल्र्ामुळे त्र्ाची दृणष्ट 
सुंदि दासी व वशे्र्ा र्ाजंकडेही जात असे. स्त्रीसंग व सुिापान र्ानंी त्र्ाची प्रकृणत खािाविी व त्र्ािा 
क्षर्ाचा णवकाि जडिा. वैद्यानंी उपदेश केिा तिी तो स्त्रीसंगापासून णनवृत्त होईना, कािि ‘स्वादुणर्स्तु 
णवषर्ैहृयतस्ततो दुःखणमस्न्िर्गिो णनवतयते ।’ (िघु १९, ४९) [इंणिर्ानंा िम्र् णवषर्ाचंी एकदा चटक िागिी 
की त्र्ापंासून त्र्ानंा णनवृत्त कििे कठीि जाते.] िाजाचे दशयन बिेच णदवस न झाल्र्ामुळे प्रजेिा त्र्ाच्र्ा 
प्रकृतीणवषर्ी काळजी िागिी, तथाणप सणचवानंी त्र्ाच्र्ा िोगाची वाता पसरू णदिी नाही. शवेटी तो मृत्रु् 
पावल्र्ावि त्र्ािा नगिोपवनात त्र्ानंी गुप्तपिे अस्ग्नससं्काि णदिा व त्र्ाची िािी गर्यवती असल्र्ाने 
णतिाच िाज्र्ाणर्षेक करून णतच्र्ा नावाने िाज्र्कािर्ाि चािणविा (सगय १९). 

 
एकोणिसाव्र्ा सगाचा शवेट आकस्स्मकपिे झािेिा णदसतो. काही वषांपूवी धािानगिीत 

‘िघुवशंा’चे सव्वीस सगय असल्र्ाची बातमी एका शास्त्रीबुवानंी प्रणसद्ध केिी होती व कै. िा. ब. श.ं पा.ं पंणडत 
र्ानंीही उज्जणर्नीत ‘िघुवशंा’चे वीस ते पचंवीस हे सगय णवद्यमान असल्र्ाचे ऐकिे होते. तथाणप ते अद्याणप 
प्रकाणशत झािे नाहीत, त्र्ामुळे र्ा वातांवि णवश्वास ठेवता रे्त नाही. कवीने र्ापुढीि सगय णिणहिे 
नसल्र्ास त्र्ाचे कािि त्र्ाचे आजािीपि अगि मृत्रु् हे असाव.े कािि काही असिे तिी 
‘कुमािसंर्वा’प्रमािे हेही काव्र् कवीच्र्ा हातून अपूियच िाणहिे असाव,े असे णदसते. ‘णवष्ट्िुपुिािा’त 
अस्ग्नविानंति आठ िाजाचें वियन आिे आहे. असो. 

 
‘िघुवशं’ हे काव्र् अत्र्ंत उत्कृष्ट असून इति काव्र्ाचं्र्ा मानाने साध्र्ा र्ाषेत णिणहिे असल्र्ाने 

आबािवृद्ध संस्कृततज्ञासं सािखेच णप्रर् झािे आहे. र्ावि णिणहिेल्र्ा तेहेतीस टीकाचंी नाव े प्रणसद्ध 
आहेत, त्र्ावंरूनही त्र्ाची िोकणप्रर्ता व्र्क्त होते. काणिदासाने इतिही उत्कृष्ट काव्रे् व नाटके णिणहिी 
असिी तिी संस्कृत गं्रथकाि व सुर्ाणषतकाि त्र्ाचा ‘िघुकाि’ म्हिूनच उल्लखे कितात, र्ावरूनही र्ा 
काव्र्ाचे उत्कृष्टत्व प्रत्र्र्ास रे्ते. 

 
‘कुमािसंर्व’ व ‘मेघदूत’ ही र्ापूवीची काव्रे् अणधक प्रमािबद्ध व आटोपशीि आहेत. 

‘कुमािसंर्वा’त एकाच नार्काच्र्ा–र्गवान् शकंिाच्र्ा–चणित्रातीि एका णवणशष्ट प्रसंगाचे वियन 
किावर्ाचे होते. तसेच ‘मेघदूता’तही एकाच नार्काच्र्ा व नाणर्केच्र्ा णविही अवस्थेचे शब्दणचत्र 
िेखाटावर्ाचे होते. त्र्ामुळे ही दोन्ही काव्रे् िचनेच्र्ा दृष्टीने सुटसुटीत झािी आहेत. ‘िघुवशंा’चे तसे नाही. 
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त्र्ातं एकंदि तीस िाजाचें वियन आिे आहे व हे िाजे सामान्र्तः शूि, न्र्ार्ी, णविान्, संर्मी व दातृत्वशािी 
असिे तिी त्र्ाचं्र्ा चणित्रातंीि णर्ि णर्ि प्रसंगाचं्र्ा वियनात एकसूत्रीपिा व प्रमािबद्धता िाहिे शक्र् 
नाही. तथाणप दुसऱ्र्ा एका दृष्टीने पाणहल्र्ास ते इति काव्र्ापेंक्षा सिस आहे र्ातं संशर् नाही. ‘कुमािसंर्व’ 
व ‘मेघदूत’ र्ातंीि नार्क दैवी हकवा अणतमानुष कोटीतिे. त्र्ाचं्र्ा णवचािणवकािाचं्र्ा वियनात वाचकासं 
णततकासा आपिेपिा वाटिे शक्र् नाही. र्ाच्र्ा उिट ‘िघुवशंा’त काही णठकािी कवीने अद्ध र्तुत्वाची 
जोड णदिी असिी, तिी र्ातीि नार्क र्ा र्तूिावि वावििाऱ्र्ा व्र्णक्त होत्र्ा. त्र्ाचं्र्ापकैी बहुतेकाचंी 
चणिते्र उदात्त असिी तिी केवळ अद् र्तुिसपूिय नाहीत. त्र्ामुळे वाचकासं त्र्ाचं्र्ाणवषर्ी कुतूहि, आदि व 
सहानुर्णूत वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. र्ा काव्र्ाचा िचनेतही कवीची कल्पकता णदसून रे्ते. णदिीपापासून 
दशिथापरं्त ‘िघुवशंा’तीि िाजे एक एक गुिात श्रेष्ठ असे दाखणविे आहेत. णदिीप हा र्णक्तमान्, िघु 
दानशूि, अज पे्रमळ व दशिथ िाजगुिसंपि होता; पि िामाच्र्ा स्वर्ावात र्ा सवयच गुिाचें मधुि णमश्रि 
झािे होते. िामाच्र्ा चणित्रात सीतेिा झािेल्र्ा अन्र्ार्ामुळे, हकवा दुसऱ्र्ा काही काििामुळे, त्र्ाच्र्ानंति 
िघुवशंाच्र्ा ऐश्वर्ािा ओहोटी िागिी. पणहल्र्ा एक दोन णपढ्यातं – कुश व अणतणथ र्ाचं्र्ा िाजवटीत – 
पूवयजाचं्र्ा पुण्र्ाईने व काही अंशी त्र्ा िाजाचं्र्ा वैर्णक्तक गुिामुंळे तो ऱ्हास जािविा नाही. पि त्र्ापुढे 
त्र्ाची गणत वाढत गेिी. अणतथीनंतिच्र्ा एकवीस िाजाचं्र्ा आरु्ष्ट्र्ात वियन किण्र्ासािखा प्रसंग कवीिा 
णदसिा नाही व त्र्ानंति गादीवि आिेल्र्ा अस्ग्नविय िाजाने ति णवषर्ोपर्ोगात णनमग्न होऊन आपल्र्ा 
पूवयजाचें शुभ्र र्श किंणकत केिे. प्रजेच्र्ा िक्षिाची, पोषिाची व णशक्षिाची णपतृवत् काळजी घेिािा 
इंणिर्णनग्रही णदिीप िाजा आणि िातं्रणदवस णवषर्ोपर्ोगात मग्न असिािा व प्रजेचे दशयनाथय धििे 
धिल्र्ावि मंत्र्र्ाचं्र्ा आग्रहावरून णखडकीतून एक पार् बाहेि काढून ‘र्ाच्र्ा दशयनाने आपिी तहानर्कू 
र्ागवा’ असे प्रजेस सागंिािा अस्ग्नविय िाजा र्ाचं्र्ा चणित्रातीि जमीन-अस्मानाचा फिक सवयसाधािि 
वाचकासंही जािवल्र्ाणशवार् िाहत नाही. काणिदासाने दोघाचंीही चणिते्र सािख्र्ात कुशितेने िंगणविी 
असिी, तिी समाजापुढे त्र्ािा कोिता आदशय ठेवावर्ाचा होता, हे समजिे कठीि नाही. 

 
पणहल्र्ा सगाच्र्ा आिंर्ी ‘पूवयसूिींच्र्ा गं्रथासं अनुसरून मी िघुवशंवियन कििाि आहे’ असे कवीने 

सूणचत केिे आहे. र्ापंैकी ‘वाल्मीणकिामार्िा’चा आधाि त्र्ाच्र्ा नऊ ते पंधिा र्ा सात सगांस होता, हे 
स्पष्ट आहे. पि इति गं्रथ कोिते असाव ेते सध्र्ा समजण्र्ास मागय नाही. पुिािातंही र्ा िाजाचंी नामावणि 
णदिी आहे, पि णतच्र्ात व ‘िघुवशंा’तीि िाजाचं्र्ा अनुक्रमातं बिाच फिक णदसतो. उदाहििाथय, णदिीप 
व िघु र्ाचं्र्ामध्रे् ‘वाल्मीणकिामार्िा’त दोन, ‘वारु्पुिािा’त एकोिीस व ‘णवष्ट्िुपुिािा’त अठिा िाजाचंी 
नाव े णदिी आहेत. णशवार् र्ा गं्रथातं केवळ नावचे आहेत, त्र्ाचं्र्ा चणित्राचें काहीच वियन केिेिे णदसत 
नाही. [‘पद्मपुिािा’ं त णदिीपापासून दशिथापरं्तच्र्ा िाजाचें वियन ‘िघुवंशा’तल्र्ाप्रमािेच केिे आहे व त्र्ात अनेक णठकािी शब्दसाम्र् व 
कल्पनासाम्र्ही आढळते. म्हिून काणिदासाने आपिे काव्र् िचताना ‘पद्मपुिािा’चा आधाि घेतिा होता, असे डॉ. हवटहनट्झसािखे णकत्रे्क 
णविान् अनुमान कितात. पि ते सरु्णक्तक णदसत नाही. ‘पद्मपुिािा’ने काणिदासाच्र्ा गं्रथाचंा उपर्ोग केल्र्ामुळे हे साम्र् आिे आहे, हे आम्ही पढेु 

दाखणविे आहे.] त्र्ामुळे र्ा गं्रथकािाणंवषर्ी कणव इतके आदिाचे उद् गाि काढीि, असे वाटत नाही. तेव्हा 
दुसिेच काही गं्रथ काणिदासापुढे होते असे वाटते. र्ासाच्र्ा ‘प्रणतमा’ नाटकातही णदिीपापासून 
दशिथापरं्तचा िाजक्रम ‘िघुवशंा’तल्र्ाप्रमािेच णदिा आहे, त्र्ावरूनही दोघाहंी कवींनी समान गं्रथाचंा 
उपर्ोग केिा होता, हे स्पष्ट आहे. ‘िघुवशंा’च्र्ा अठिाव्र्ा सगात एकवीस िाजाचंी पुिािातल्र्ाप्रमािे 
केवळ नामावणि आिी आहे, त्र्ावरून त्र्ाचं्र्ाणवषर्ी काणिदासपूवयकािीन गं्रथातं काही णवशषे माणहती 
नसावी असे वाटते. णदिीप, िघु व अज र्ाचं्र्ा बाबतीतही बऱ्र्ाच अंशी तीच स्स्थणत असण्र्ाचा संर्व आहे. 
तसे असल्र्ास अशा अपूिय सामग्रीचा उपर्ोग करून ‘िघुवशंा’तीि उदात्त चणित्राचें उत्तुंग प्रासाद णनमाि 
कििाऱ्र्ा कवीच्र्ा प्रणतरे्चे कौतुक किाव ेतेवढे थोडे आहे.  
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अकिाव्र्ा शतकातल्र्ा सोड् ढि कवीने आपल्र्ा ‘उदर्सुंदिीकथा’ नामक चम्पू गं्रथात 
णनिणनिाळ्र्ा कवींचे णवशषे सागंताना काणिदासािा ‘िसेश्वि’ अशी संज्ञा णदिी आहे व त्र्ाचे 
िसवियननैपुण्र् िक्षात घेता ती अन्वथय आहे र्ातं संशर् नाही. काणिदासाच्र्ा इति गं्रथातं एखाद्-दुसऱ्र्ा 
िसाचा पणिपोष केिेिा आढळतो. पि प्रार्ः सवयच प्रमुख िसाचंा पणिपोष ‘िघुवशंा’णशवार् दुसऱ्र्ा 
कोित्र्ाही एका गं्रथात णदसत नाही. ‘िघुवशंा’त मात्र अस्ग्नविय िाजाच्र्ा णविासाच्र्ा वियनात शृगंाि, िघु 
व अज व िाम इत्र्ाणदकाचं्र्ा रु्द्धाचं्र्ा वियनात वीि, अजणविापात करुि, वणसष्ठ व वाल्मीणक र्ाचं्र्ा 
आश्रमाचं्र्ा आणि ससंािणनवृत्त िघूच्र्ा वियनात शातं हे िस प्रमुखत्वाने आिे आहेत. र्ाणंशवार् 
ताटकावधासािख्र्ा प्रसंगाचं्र्ा वियनात बीर्त्साणद िसाचं्र्ा हकणचत् छटा दृष्टीस पडतात. कवीची र्ाषा 
सवयत्र मधुि व प्रसादरु्क्त आहे. णठकणठकािी उपमा, उत्पे्रक्षा, अथान्तिन्र्ास इत्र्ाणद अथािंकािानंी णतिा 
नटणविे आहे. काणिदासाचा शब्दािंकािावंि कोठेही फािसा र्ि णदसत नाही. तथाणप नवव्र्ा सगात ग्रीष्ट्म 
ऋतु व दशिथ िाजाची मृगर्ा र्ाचें वियन किताना ‘र्मवतामवता ं च धुणि स्स्थतः’, ‘िििेिवो रुरुणधिे 
रुणधिेि सुिणिषाम्’ इत्र्ाणद णठकािी र्मक व अनुप्रास र्ा शब्दािंकािाचंी हौसही त्र्ाने फेडून घेतिी आहे. 
तथाणप, एकंदिीत कवीने अिंकािाचंा अगि वियनाचा अणतिेक न होऊ देण्र्ाणवषर्ी अत्र्ंत काळजी घेतिी 
आहे. सवयत्र वाच्र्ाथापेक्षा व्र्ंग्र्ाथाविच र्ि णदिा आहे व वृत्ताचंा र्थोणचत उपर्ोग केिा आहे. सुबोध 
िचना, िम्र् अिंकाि, मधुि र्ावतिंग, मनोहि सणृष्टवियन इत्र्ाणदकामुंळे ‘िघुवशंा’तीि िाजषींच्र्ा उदात्त 
चणित्राचें हे सवांगसुंदि काव्र् संस्कृत र्ाषेत अणितीर् म्हिून गििे गेिे आहे. 
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प्रकिि सहाव े
 

काविदासाची िाटके 
 

वासन्िं कुसुमं फिं च युगपद् ग्रीष्मस्य सवं च यद् 
यिान्यन्मिसो रसायिमिः सन्िपणणं मोहिम् । 
एकीभूिमभूिपूवणमथवा स्विोकभूिोकयो – 
रैश्वयण यवद वाञ्छवस वप्रय सखे! शाकुन्ििं सेर्व्यिाम ।। 

जमयन कणव गटे 
 

‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकाच्र्ा प्रस्तावनेत सूत्रधािाने “र्ा वसन्तोत्सवात काणिदासाचे 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नामक नाटक किाव,े अशी णवित्पणिषदेची मिा आज्ञा झािी आहे” असे म्हिताच 
पाणिपाश्वयक णवचाितो, ‘प्रणथतर्श अशा र्ास, सौणमल्ल, कणवपुत्र इत्र्ाणदकाचंी नाटके टाकून र्ा आधुणनक 
काणिदास नामक कवीच्र्ा नाटकाणवषर्ी णविानानंा इतका आदि का बिे असावा?’ त्र्ावि सूत्रधाि म्हितो 
.- 

पुराणवमत्येव ि साधु सवण ि चावप कार्व्य ंिववमत्यवद्यम् । 
सन्िः परीक्ष्यान्यिरद्भजन्िे मूढः परप्रत्ययिेयबुवद्धः ।। 

माि॰ १, २. 
 

‘जुनी काव्रे् तेवढी चागंिी, नव ेकाव्र् मात्र सदोष, असा काही णनर्म नाही. सज्जन िोक पिीक्षा 
करून त्र्ातंीि चागंिे असेि तेच स्वीकाितात; मखूय मािसे मात्र दुसऱ्र्ाच्र्ा मताप्रमािे चाििािी 
असतात.’ र्ा संर्ाषिात कवीने आपिे नाटक र्ासाणद प्राचीन व प्रणसद्ध कवींच्र्ा नाटकापेंक्षा गुिाने श्रेष्ठ 
आहे, असे िणसकासं आत्मप्रत्र्र्ाने साणंगतिे आहे.त्र्ात णकती तर्थर् आहे, ते पाहण्र्ासाठी 
काणिदासपूवयकािीन कवींच्र्ा नाट्यवाङ्मर्ाचा थोडक्र्ात पिामशय घेतिा पाणहजे. 

 
इति र्ाितीर् शासे्त्र व किा र्ापं्रमािेच नाट्यकिाही अत्र्ंत प्राचीन काळी र्ज्ञकमाच्र्ा अनुषंगाने 

हहदुस्थानात अस्स्तत्वात आिी व उत्क्रातं झािी असे वाटते. अश्वमेधाणद र्ज्ञप्रसंगी अवान्ति कमांमधीि 
फुिसतीच्र्ा वळेी शुनःशपेाणद प्राचीन आख्र्ाने म्हटिी जात असत, असे वैणदक वाङ्मर्ातीि उल्लखेावंरून 
णदसते. अशा प्रसंगी वैणदक देवताचं्र्ा चणित्रणवषर्क नाटकाचंा प्रर्ोग होत असावा. ही नाटके अथातच 
उत्तिकािीन नाटकापं्रमािे सवांगपणिपूिय नसतीि. तथाणप त्र्ामंध्रे् संस्कृत नाट्यकिेचे बीज सापडते, 
र्ात सशंर् नाही. ऋग्वदेाणद वदेाचें अध्र्र्न शूिाणदकानंा णनणषद्ध असल्र्ामुळे ते्रतारु्गात सवय विांना ज्र्ाचे 
सािखे अध्र्र्न किता रे्ईि असा एखादा वदे उत्पि किावा, अशी इंिाणद देवानंी प्राथयना केल्र्ावरून 
ब्रह्मसदेवाने नाट्यवदे नावाचा पाचवा वदे णनमाि केिा, अशी प्राचीन आख्र्ाणर्क र्ितमुनींच्र्ा 
‘नाट्यशास्त्रा’त णदिी आहे. त्र्ावरून वदेबाह्य विांस धार्ममक णशक्षि देिे हाही त्र्ा वळेच्र्ा नाट्यकिेचा 
एक उदे्दश असावा, असे वाटते. ‘तैणत्तिीर् ब्राह्मसिा’तीि पुरुषमेधप्रसंगी णदल्र्ा जािाऱ्र्ा बिींच्र्ा र्ादीत 
शिूैषाचा अन्तर्ाव केिा आहे. शिूैष म्हिजे नट. तेव्हा वैणदक व ब्राह्मसि काळातं नटाचें व त्र्ावंरून 
नाट्यकिेचे अस्स्तत्व णसद्ध होते. प्रणसद्ध ससं्कृत व्र्ाकििकाि पाणिणन हा पुष्ट्कळाचं्र्ा मते णिस्तपूवय ६०० 
च्र्ा सुमािास होऊन गेिा. त्र्ाच्र्ा ‘अष्टाध्र्ार्ी’त ‘पािाशर्यणशिाणिभ्र्ा ं णर्क्षनुटसूत्रर्ोः’ (४, ३, ११०) व 
‘कमयन्दकृशाश्वाणदणनः’ (४, ३, १११) र्ा दोन सूत्रातं णशिाणि व कुशाश्व र्ानंी केिेल्र्ा नटसूत्राचंा उल्लखे 
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आहे. णिस्तपूवय १५० च्र्ा सुमािास होऊन गेिेल्र्ा पतंजिीच्र्ा ‘महार्ाष्ट्र्ा’त ति नाटकाचंा िंगर्मूीवि 
प्रर्ोग होत होता, र्ाबद्दि साक्षात् पुिावा सापडतो. त्र्ा गं्रथात ‘कंसवध’ व ‘बणिबधं’ ही नाटके शोणर्क 
हकवा नट करून दाखवीत, असे म्हटिे आहे. 

 
र्िताच्र्ा ‘नाट्यशास्त्रा’त ‘अमृतमंथन’ व ‘णत्रपुिदाह’ र्ा नाटकाचंा व ‘हणिवशंा’त ‘कंसवध’, 

‘प्रिंबवध’ व ‘चािूिमदयन’ र्ाचंा उल्लेख आिा आहे. तथाणप, ही प्राचीन नाटके आता नामशषे झािी आहेत. 
काव्र्ापं्रमािे नाट्यवाङ्मर्ातही अत्र्ंत प्राचीन उपिब्ध गं्रथ बौद्धाचेंच आहेत. बौद्धधमात प्रथम प्रथम 
नाट्यकिेवि बणहष्ट्काि घातिा होता. तथाणप, र्ा किेने समाजाचे मन आकर्मषत केिे आहे, त्र्ामुळे णतचा 
धमयप्रसािाथय चागंिा उपर्ोग किता रे्ईि, असे ध्र्ानात आल्र्ावि बौद्ध िेखक नाट्यकिेचा आदिपूवयक 
उल्लेख करू िागिे व स्वतःही नाटके णिहू िागिे. अशा प्रकािच्र्ा तीन नाटकाचं्र्ा हस्तणिणखत 
ताडपत्राचें काही िहानमोठे तुकडे सन १९१० मध्रे् मध्र् आणशर्ात सापडिे. त्र्ापंैकी एकाचे नाव 
‘शाणिपुत्रप्रकिि’ हकवा ‘शािितीपुत्रप्रकिि’ असे होते. ते अश्वघोषाने िचिे होते, असा स्पष्ट उल्लखे त्र्ा 
नाटकाच्र्ा शवेटच्र्ा पत्रावि केिेिा आढळतो. र्ात शाणिपुत्र व मौद् गल्र्ार्न र्ानंी बुद्धाचा उपदेश ग्रहि 
करून बौद्ध धमय स्वीकाििा; हा णवषर् आिा आहे. दुसऱ्र्ा दोन नाटकापंैकी एक ‘प्रबोधचिंोदर्’ 
नाटकाच्र्ा धतीचे आहे. त्र्ात बुणद्ध, धृणत, कीर्मत व बदु्ध ही पाते्र आिी आहेत. णतसिे नाटक ‘मृच्छकणटका’ 
सािखे असून त्र्ात मगधवती नामक वशे्र्ा, कौमुदगन्ध नावाचा णवदूषक, नार्क, दुष्ट (हकवा खिपुरुष) 
इत्र्ाणद पाते्र णदसतात. उपिब्ध झािेिे ताडपत्राचें खंड अत्र्ंत िहान असल्र्ामुळे र्ा नाटकातं 
कथानकिचना, स्वर्ावपणिपोष इत्र्ाणदकातं अश्वघोषाने णकती प्रगणत केिी होती, हे समजण्र्ास मागय 
नाही. 

 
काणिदासपूवयकािीन नाटककािामंध्रे् अश्वघोषाप्रमािेच र्ासाचाही प्रामुख्र्ाने उल्लेख केिा 

पाणहजे. इ.स.१९१० मध्रे् कै.वा.महामहोपाध्र्ार् पणंडत गिपणत शास्त्री र्ानंी मिबािमध्रे् सापडिेिी तेिा 
नाटके प्रकाणशत केिी, तोपरं्त र्ासाचे नाव काणिदास, बाि, वाक्पणतिाज, िाजशखेि, अणर्नवगुप्त 
इत्र्ाणदकाचं्र्ा गं्रथातंीि उल्लेखावंरूनच ज्ञात होते. सध्र्ा उपिब्ध झािेल्र्ा तेिा नाटकापंैकी ‘प्रणतमा’ व 
‘अणर्षेक’ र्ा नाटकातं िामचणित्र वर्मििे असल्र्ामुळे त्र्ाचंी कथानके ‘िामार्िा’तून घेतिी आहेत. 
र्ापंकैी ‘प्रणतमे’चे सहा अंक असून त्र्ातं िामाच्र्ा र्ौविाज्र्ाणर्षेकापासून वनवास संपल्र्ावि 
दशमुखवधानंति तो सीतािक्ष्मिाणदकासंह अर्ोध्रे्स पित आिा तेथपरं्तचा कथार्ाग आिा आहे. 
‘मध्र्मव्र्ार्ोग’, ‘पंचिात्र’, ‘दूतवाक्र्’, ‘दूतंघटोत्कच’, ‘कियर्ाि’ व ‘ऊिर्गं’ र्ा सहा नाटकाचंी कथानके 
‘महार्ािता’तून घेतिी आहेत.र्ापंैकी ‘पंचिात्रा’चे तीन अंक असून त्र्ात, दुर्ोधनाने एका र्ज्ञप्रसंगी 
िोिाचार्ांस पाडंवाचंी बातमी पाच णदवसात िागल्र्ास त्र्ासं अधे िाज्र् देण्र्ाचे वचन णदिे होते, 
त्र्ाप्रमािे उत्तिगोग्रहिात ते प्रगट झाल्र्ावि त्र्ाने ते णदिे, असे कथानक घातिे आहे. बाकीची पाच 
नाटके एकाकंी आहेत. ‘मध्र्मव्र्ार्ोगा’त र्ीमाने एका ब्राह्मसिाच्र्ा मुिास घटोत्कचाच्र्ा तावडीतून 
सोडणविे तो प्रसंग, ‘दूतवाक्र्ा’त श्रीकृष्ट्िाची णशष्टाई, ‘दूतघटोत्कचा’त अणर्मन्रु्वधानंति श्रीकृष्ट्िाने 
कौिवासं पाठणविेिा णनिोप, ‘कियर्ािा’त किाने ब्राह्मसिवषेधािी इंिास णदिेिे आपल्र्ा कवचकुण्डिाचें 
दान, ‘ऊिर्गंा’त र्ीमदुर्ोधनरु्द्ध व दुर्ोधनाचा ऊिर्गं हे णवषर् वर्मििे आहेत. ‘बािचणिता’चे पाच अकं 
असून त्र्ात कृष्ट्िाच्र्ा जन्मापासून कंसवधापरं्तची कथा आिी आहे, ती हणिवशंातून घेतिी असावी. 
‘प्रणतज्ञार्ौगंधिार्ि’ व ‘स्वप्नवासवदत्त’ र्ाचें अनुक्रमे चाि व सहा अकं आहेत व त्र्ातं उदर्नकथा वर्मििी 
असल्र्ाने त्र्ासं पैशाची र्ाषेतल्र्ा ‘बृहत्कथे’चा आधाि होता, असे णदसते. िाणहिेल्र्ा ‘अणवमािक’ व 
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‘चारुदत्त’ र्ा नाटकाचें अनुक्रमे सहा व चाि अंक असून त्र्ाचंी कथानके कवीने आपल्र्ा कल्पनाशक्तीने 
णनर्ममिी असतीि हकवा प्राचीन ‘बृहत्कथे’तूनच घेतिी असतीि. 

 
र्ा तेिा नाटकापंैकी एकाचे ‘स्वप्नवासवदत्त’ हे नाव हस्तणिणखत प्रतीत आढळते. जल्हिाने 

‘सूणक्तमुक्ताविी’त उद् धृत केिेल्र्ा िाजशखेिाच्र्ा श्लोकावरून र्ासाने ‘स्वप्नवासवदत्त’ नामक नाटक 
णिणहिे होते असे णदसते. त्र्ावरून, उपिब्ध झािेिे ‘स्वप्नवासवदत्त’ व तत्सदृश इति बािाही नाटके 
र्ासाची असावी, असा पंणडत गिपणत शास्त्री र्ानंी तकय  केिा व तो बहुतेक रु्िोपीर् व बऱ्र्ाच हहदी 
णविानानंी मान्र् केिा आहे. 

 
अश्वघोष, र्ास व काणिदास र्ाचं्र्ा नाटकातंीि प्राकृत रूपाचंा णवचाि करून र्ास हा 

अश्वघोषानंति व काणिदासापूवी होऊन गेिा असावा, असे णविानानंी ठिणविे आहे. णशवार् अश्वघोषाच्र्ा 
‘बुद्धचणिता’तल्र्ासािखा (१३, ६०) एक श्लोक र्ासाच्र्ा ‘प्रणतज्ञार्ौगधंिार्िा’त आढळतो. काणिदासाच्र्ा 
वळेी र्ास हा बिाच प्राचीन होता, हे ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा प्रस्तावनेवरून णदसते. तेव्हा त्र्ाचा काळ 
इ.स. चे णतसिे शतक हा मानावा िागतो. 

 
र्ासाच्र्ा नाटकातं णवशषे िचनाकौशल्र् णदसत नाही. ‘अणर्षेक’, ‘बािचणित’, ‘दूतवाक्र्’ इत्र्ाणद 

नाटकातं िामार्ि व महार्ाित र्ातंीि प्रसंग बहुतेक जसेच्र्ा तसे घेतिे आहेत. ‘प्रणतमा’, ‘पंचिात्र’, 
प्रणतज्ञार्ौगंधिार्ि’, ‘स्वप्नवासवदत्त’ वगैिे नाटकातं कथानकाच्र्ा सोर्ीकणिता व वैणचत्र्र्ाथय मूळ गोष्टींत 
कवीने बिेच फिक केिेिे णदसतात; तथाणप गंुतागंुतीचे कथानक घेऊन त्र्ाचे धागेदोिे शवेटल्र्ा अंकात 
उकिण्र्ाकडे त्र्ाची प्रवृणत्त णदसत नाही. त्र्ाच्र्ा पात्राचंी संर्ाषिे चटकदाि असून त्र्ातं त्र्ाचं्र्ा 
स्वर्ावाचें प्रणतहबब स्पष्टपिे पडिेिे णदसते. र्ा सवय नाटकाचंी र्ाषा साधी, प्रसादरु्क्त व थोडक्र्ात पुष्ट्कळ 
अथय व्र्क्त कििािी आहे. तीत उपमा, उत्पे्रक्षा, अथान्तिन्र्ास, र्थासंख्र् र्ासंािखे कवीिा अगदी सहज 
सुचिेिे असेच अिंकाि र्ोणजिेिे णदसतात. त्र्ातं कोठेही स्क्िष्टता, कृणत्रमता व ओढाताि णदसत नाही. 
र्ासाने ‘महार्ाित’, ‘िामार्ि’ व ‘बृहत्कथा’ र्ाचंा चागंिाच अभ्र्ास केिा असल्र्ाने त्र्ातंीि अनेक 
कल्पना व शब्दप्रर्ोग त्र्ाच्र्ा नाटकातं णदसतात र्ात आिर्य नाही. र्ा गं्रथाचं्र्ा अभ्र्ासामुळे त्र्ाच्र्ा 
नाटकातंल्र्ा पद्यातं व क्वणचत् गद्यातही ‘स्मिाम्र्वन्त्र्ाणधपतेः सुतार्ाः’ (स्वप्न.) व ‘ज्ञार्ता ंकस्र् पुते्रती’ 
(बािचणित) अशा सधंीच्र्ा, ‘स्त्रीगता ं पृच्छसे कथाम्’ (पंचिात्र) ‘आपृच्छ पुत्रकृतकान्’ (प्रणतमा) अशा 
णक्रर्ापदाचं्र्ा व ‘रुदन्तीम्’ (दूतवाक्र्) ‘गृह्य’ (दूतघटोत्कच) ‘समाश्वाणसतुम्’ (अणर्षेक) र्ा प्रकािच्र्ा 
धातुसाणधताचं्र्ा रूपाचं्र्ा चकुा आढळतात. तसेच विीि काििामुंळेच त्र्ाची कथानके कृणतमर् (full of 
action) झािेिी णदसतात. र्ासाची कल्पनाशणक्त दाडगी होती, तिी णववचेकशणक्त कमी प्रतीची होती, असे 
णदसते. नाही ति ‘पंचिात्रा’च्र्ा प्रथमाकंाच्र्ा णवष्ट्कंर्कातीि अग्नीचे पाल्हाळाने केिेिे वियन कथानकास 
अनावश्र्क असल्र्ाने त्र्ाने संके्षणपिे असते. तसेच ‘िाववे दोभ्र्ां समिे प्रर्ातौ हिारु्धिैव वृकोदिि’ 
(पंचिात्र) र्ातीि अथाकडे नजि णदल्र्ावि ‘हिारु्ध’ र्ा बििामाच्र्ा नावाचे अनौणचत्र् त्र्ाच्र्ा िक्षात 
आिे असते. अशा प्रकािची अनेक स्थळे त्र्ाच्र्ा नाटकातूंन दाखणवता रे्तीि. शब्दर्ोजनेकडे त्र्ाने णवशषे 
िक्ष न णदल्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा नाटकातं नादमाधुर्य कमी आढळते. तथाणप त्र्ाच्र्ा नाट्यकृतींची णवणवधता, 
णवशािता व सहजिम्र्ता िक्षात घेता काणिदासापूवीच्र्ा काळात त्र्ाचे नाव सवांमुखी झािे असल्र्ास 
त्र्ात नवि नाही. 
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अश्वघोषाच्र्ा काव्र्ापं्रमािे र्ासाच्र्ा नाटकांचाही काणिदासाने मार्ममकपिे अभ्र्ास केिेिा 
णदसतो. त्र्ामुळे त्र्ातंीि काही िम्र् कल्पना काणिदासाच्र्ा प्रणतरे्ने व नादमधुि शब्दर्ोजनेने िम्र्ति 
झािेल्र्ा त्र्ाच्र्ा गं्रथातं दृष्टीस पडतात. अशी कल्पनासादृश्र्ाची एकवीस स्थळे कै.णश.म.पिाजंपे र्ानंी 
‘साणहत्र्संग्रहा’तीि (र्ाग १) एका िेखात णदिी आहेत. त्र्ाखेंिीज आपिही उदाहििाथय दोन-तीन रे्थे 
घेऊ – 

 
१. भास – अथवा सवणमिंकारो भववि सुरूपाणाम् । प्रणतमा१. 

 काविदास – वकवमव वह मधुराणा ंमण्डिं िाकृिीिाम् । शाकु॰ १. 

२. भास – वाचािुवृवत्तः खिु अविवथसत्कारः । प्रणतमा ५. 

 काविदास – भविीिा ंसूिृियवै वगरा कृिमाविथ्यम् ।। शाकु॰ १. 

३. भास – अल्पं िुल्यशीिावि िन्िावि सृज्यन्िे । प्रणतमा १. 

 काविदास – समाियसं्िुल्यगुणं वधूवरं  

 वचरस्य वाच्य ंि गिः प्रजापविः ।। शाकु॰ ५. 

 
विीि अत्र्ंत साम्र् असिेिी स्थळे िक्षपूवयक पाणहिी असता काणिदासाचे शब्दर्ोजनेतीि कौशल्र् 
िक्षात रे्ते. त्र्ाच्र्ा पणहल्र्ा नाटकातीि–‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि–काही प्रसंग त्र्ािा 
‘स्वप्नवासवदत्ता’वरून सुचिे असावते. तथाणप काणिदास जास्त कल्पक, किाणर्ज्ञ व सौंदर्ान्वषेी 
असल्र्ाने त्र्ाचे गं्रथ र्ासाच्र्ा गं्रथापेंक्षा अणधक णनदोष व िमिीर् झािे आहेत. आपल्र्ा नाटकातं 
अनावश्र्क असा एकही प्रसगं, हकबहुना एकही पद्य हकवा वाक्र् न घािण्र्ाची त्र्ाने काळजी घेतिी आहे. 
णशवार् देवाचं्र्ा आरु्धानंी मनुष्ट्र्रूपाने अवतीिय होिे र्ासािखे अदु्भत प्रसंग, िंगर्मूीवि प्रत्र्क्ष रु्द्धाचा 
धागंडहधगा, एकाच पद्याचे र्ाग णनिणनिाळ्र्ा पात्रानंी म्हिून ते पुिे कििे, र्ासंािख्र्ा कृणत्रम वाटिाऱ्र्ा 
गोष्टी व अपाणिनीर् व्र्ाकििप्रर्ोग त्र्ाने मुद्दाम टाळिेिे णदसतात. र्ाप्रमािे र्ासाच्र्ा गं्रथातंीि काही 
िम्र् कल्पना व प्रसंग घेऊन व त्र्ाचे दोष टाकून काणिदासाने आपिी काव्रे् व नाटके िचिी असल्र्ाने ती 
िणसकासं तत्कािी र्ासाच्र्ा नाटकापेंक्षा जास्त णप्रर् झािी होती, असे णदसते. 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा प्रस्तावनेत सौणमल्ल व कणवपुत्र र्ाचंाही प्रणसद्ध प्राचीन नाटककाि म्हिनू 

काणिदासाने उल्लेख केिा आहे, पि त्र्ाणंवषर्ी णनणित माणहती णमळत नाही. िाजशखेिाच्र्ा एका श्लोकात 
िाणमि व सोणमि र्ानंी णमळून ‘शूिककथा’ णिणहिी होती, असे म्हटिे आहे. पि तो सोणमि व 
काणिदासाने उल्लणेखिेिा सौणमल्ल एकच की कार् ते समजत नाही. णशवार् ती ‘शूिककथा’ कोित्र्ा 
प्रकािची होती, हे समजण्र्ास मागय नाही. ‘मृच्छकणटक’ हे नाटक र्ा दोन कवींनी णमळून णिणहिे व 
शूिकाच्र्ा नावावि प्रणसद्ध केिे, असे काही िोक समजतात. त्र्ा नाटकातीि ऐणतहाणसक पणिस्स्थणत 
णिस्तोत्ति णतसऱ्र्ा शतकाच्र्ा उत्तिाधातीि णदसते. [र्ाणवषर्ी  णववचेन आमच्र्ा ‘सशंोधनमुक्तावणि : सि दुसिा’ (पृ. १ – 

२३) र्ा गं्रथात सापडेि.] तेव्हा ते नाटकही काणिदास-पूवयकािीन असाव.े तथाणप त्र्ाचा पणििाम काणिदासाच्र्ा 
कृतींवि फािसा झािेिा णदसत नाही. िाणहिेल्र्ा णतसऱ्र्ा कणवणमत्र नामक नाटककािाबद्दि ति काहीच 
माणहती णमळत नाही. 
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मािववकाग्निवमत्र 
 

णवदर्ाणधपणत वाकाटकाचं्र्ा साहाय्र्ाने माळवा व काठेवाड रे्थे िाज्र् कििाऱ्र्ा क्षत्रपाचंा उच्छेद 
केल्र्ावि णितीर् चंिगुप्ताने उज्जणर्नी ही आपिी दुसिी िाजधानी केिी व पुढे िौकिच वाकाटकाशंी 
जमिेिा स्नेहसंबधं दृढ किण्र्ाकणिता िाजपुत्र णितीर् रुिसेन र्ास आपिी कन्र्ा प्रर्ावतीगुप्ता णदिी. हा 
णववाह उज्जणर्नीतच मोठ्या थाटाने झािा असावा. अशा प्रसंगी एखाद्या नाटकाचा प्रर्ोग केिा जात असे. 
िाजशखेिाची ‘णवद्धशािर्णिका’, णबल्हिाची ‘कियसुदंिी’ वगैिे संस्कृत नाटके अशाच प्रसंगी प्रथम 
िंगर्मूीवि आिेिी णदसतात. तेव्हा प्रर्ावतीगुपे्तच्र्ा णववाहप्रसंगी एखाद्या चागंल्र्ा नाटकाची णनवड 
किावी, असे चंिगुप्ताने णवित् पणिषदेस साणंगतिे असाव.े त्र्ा वळेी र्ासाची अनेक नाटके णविानासंमोि 
होती. णवशषेतः त्र्ाचे ‘स्वप्नवासवदत्त’ त्र्ातीि संणवधानकाची प्रमािबद्धता, पात्राचं्र्ा स्वर्ावाचें मार्ममक 
पृथक्किि इत्र्ाणद गुिानंी गाजिेिे होते. णशवार् त्र्ाचा पे्रमळ व स्त्रीदाणक्षण्र्रु्क्त नार्क उदर्न आणि 
पतीवि णनस्सीम पे्रम कििािी, त्र्ाचे िाज्र् वृहद्धगत व्हाव े म्हिून िाजनीणतज्ञ मतं्र्र्ाच्र्ा आग्रहावरून 
स्वतःच्र्ा मतृ्र्ूची खोटी बातमी पसिव ूदेऊन अज्ञातवासात स्वचे्छेने िाहिािी व प्रत्र्क्ष आपल्र्ा सवतीबद्दि 
मत्सि न बाळगता णतिा स्वकौशल्र्ाने अिंकृत कििािी नाणर्का वासवदत्ता र्ाचं्र्ाणवषर्ी उज्जणर्नीच्र्ा 
िोकासं कौतुक व अणर्मान वाटत असे. त्र्ाचं्र्ा कथा तेथीि िोकाचं्र्ा तोंडी होत्र्ा. पूवी उदर्नाने जेथून 
वासवदते्तस पळवनू नेिे ती जागा ते मोठ्या पे्रमाने दाखवीत असत, असे काणिदासाच्र्ाच ‘मेघदूता’वरून 
णदसते. तेव्हा प्राचीन र्ासाचे ‘स्वप्नवासवदत्त’ की उदर्ोन्मुख तरुि कणव काणिदासाने णिणहिेिे 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ पसंत किाव,े हा प्रश्न णवित्सरे्पुढे होता. काणिदासाच्र्ा ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे 
संणवधानकही त्र्ा प्रसंगी िोकासं णप्रर् होण्र्ासािखेच होते. चिंगुप्ताने जसा पिकीर् क्षत्रपाचंा पिार्व 
करून उत्ति हहदुस्थानात हहदंूचे एकछत्री साम्राज्र् स्थाणपिे व हहदुधमाचे पनुरुज्जीवन केिे, त्र्ाप्रमािेच 
पुष्ट्र्णमत्र शुगंाने बौद्धधमाचा पाडाव करून हहदुधमािा त्र्ाच्र्ा कचाट्यातून सोडणविे होते व त्र्ाच्र्ा 
अल्पवर्स्क नातवाने – वसुणमत्राने – अश्वमेधप्रसंगी अश्वाचे संिक्षि करून बिाढ्य ग्रीकाचं्र्ा सैन्र्ाचा पुिा 
मोड केिा होता. णशवार् काणिदासकािी जसा माळवा व णवदर्य रे्थीि िाजघिाण्र्ाचंा णववाहाने संबधं 
जडिा होता, तसाच शुगंाचं्र्ा काळी अस्ग्नणमत्राने णवदर्य िाजकन्र्ा मािणवका णहच्र्ाशी णववाह करून 
घडवनू आििा होता. संणवधानकवैणचत्र्र् व पात्रस्वर्ाविेखन, र्ातं काणिदासाचे नव े नाटक 
‘स्वप्नवासवदत्ता’स हाि जािािे नव्हते व काव्र्गुि, सणृष्टवियन इत्र्ाणद गुिातं ति ते विचढ होते. तेव्हा 
इति नाटकापेंक्षा तेच णविानासं पसंत पडिे असाव.े तथाणप, काही िोकासं ही णनवड पसंत पडिी नसावी; 
म्हिून काणिदासाने आपल्र्ा नाटकाच्र्ा प्रस्तावनेत, ‘माझ्र्ा नाटकाची प्राचीन नाटककािाचं्र्ा कृतींशी 
तुिना करून श्रेष्ठ ठिेि त्र्ाचा स्वीकाि किा. केवळ जुने ते सोने म्हिून त्र्ाची अवहेिना करू नका’, असे 
पे्रक्षकासं साणंगतिे आहे. 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ काणिदासाचे की दुसऱ्र्ा कोिा उत्तिकािीन कवीचे र्ाणवषर्ी पूवी काही 

िोकानंा सशंर् होता, पि अनेक प्रमािावंरून आता त्र्ाचे णनिसन झािे आहे. इति नाटकापं्रमािे र्ातीि 
मंगि श्लोक णशवस्तुणतपि आहे; र्ातीि प्रस्तावना इति नाटकापं्रमािे िहानशी असून तीत कवीचे नाव 
स्पष्टपिे णदिे आहे; काणिदासाचे मार्ममक णनिीक्षि व सृणष्टवियनाची आवड ही र्ात उत्कटपिे णदसून 
रे्तात; णकत्रे्क स्थळी त्र्ाच्र्ा इति गं्रथातंीि कल्पना णनिाळ्र्ा शब्दानंी व्र्क्त केिेल्र्ा र्ात णदसून रे्तात. 
र्ा सवय प्रमािावंरून त्र्ाच्र्ा र्ा नाटकाच्र्ा कतृयत्वाणवषर्ी संशर् िाहत नाही. 
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‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे पाच अंक असून त्र्ातीि संणवधानक बिेच गंुतागंुतीचे आहे. पणहल्र्ा अंकात 
प्रस्तावनेनंति एक ‘णवष्ट्कंर्क’ नामक छोटा प्रवशे घातिा आहे. त्र्ात कौमुणदका व बकुिावणिका र्ा 
दासींच्र्ा व गिदास नामक नाट्याचार्ाच्र्ा संर्ाषिात धाणििी िािीने स्वतःकणिता किणविेल्र्ा 
सपयमुिाणंकत अंगठीचा उल्लखे करून कवीने पे्रक्षकासं नाणर्केणवषर्ी थोडी प्रास्ताणवक माणहती साणंगतिी 
आहे. धाणििी िािीचा खािच्र्ा जातीचा वीिसेन नामक र्ाऊ नमयदातीिी सिहद्दीविच्र्ा णकल्ल्र्ावि नेमिा 
होता. त्र्ाने मािणवका ही णशल्पकिेत णनपुि होऊन धाणििी िािीची चागंिी सेवा किीि, असे वाटून 
णतिा दासी म्हिनू पाठणविे होते. िािीने णतिा संगीत णशकणवण्र्ाकणिता गिदासाची र्ोजना केिी होती. 
णतच्र्ा हुशािीवरून त्र्ािा ती कोिा थोि कुिातीि असावी, असा संशर् आिा होता. एके णदवशी िािी 
एका णचत्रकािाने पणिजनासमवते काढिेिे आपिे णचत्र पाहत असता णतचा पणत िाजा अस्ग्नणमत्र तेथे आिा 
व त्र्ाने मािणवकेच्र्ा रूपाने आकृष्ट होऊन, ती कोि, कोठिी, म्हिनू चौकशी सुरू केिी. त्र्ावरून 
धाणििीिा संशर् रे्ऊन मािणवका िाजाच्र्ा दृष्टीस पडू नरे् म्हिून ती अणतशर् जपू िागिी. इतकी माणहती 
अगदी थोडक्र्ा शब्दातं सागंून कवीने वाचकाचें कुतूहि जागतृ केिे आहे. र्ानंति मुख्र् प्रवशेा सुिवात 
होते. प्रथम िाजा व अमात्र् हे प्रवशे कणितात. त्र्ाचं्र्ा सरं्ाषिावरून पे्रक्षकासं कळते की, मगधात नुकतीच 
िाज्र्क्राणंत झािी असून मौर्य िाजास पदच्रु्त करून व त्र्ाच्र्ा सणचवास कािागृहात टाकून अस्ग्नणमत्राच्र्ा 
बापाने – पुष्ट्र्णमत्राने – गादी बळकाणविी आहे. र्ाच वळेेस णवदर्ाच्र्ा गादीणवषर्ीही दोघा चुित र्ावातं 
किह उद् र्विा होता. त्र्ापंैकी एक – माधवसेन – आपिी बहीि अस्ग्नणमत्रास देऊ करून त्र्ाची मदत 
मागण्र्ाकणिता णवणदशसे जात असता त्र्ाच्र्ा चुित र्ावाने इकडे गादी बळकावनू त्र्ािा आपल्र्ा 
सीमेविच्र्ा अणधकाऱ्र्ाकंडून कैद किणविे. अस्ग्नणमत्राने त्र्ाच्र्ा व त्र्ाच्र्ा बणहिीच्र्ा सुटकेणवषर्ी त्र्ािा 
णिणहिे, तेव्हा त्र्ाने ‘माझा मेहुिा व मौर्य िाजाचा सणचव र्ास आपि कैद केिे आहे; त्र्ास आपि सोडून 
णदिे ति मीही माधवसेनाची सुटका किीन. माधवसेनािा पकडण्र्ाच्र्ा गडबडीत त्र्ाची बहीि कोठे 
नाहीशी झािी आहे, णतच्र्ाही शोधाथय र्त्न किीन’, असे उत्ति पाठणविे आहे. अस्ग्नणमत्रािा णवदर्ाचे िाज्र् 
पादाक्रान्त किावर्ाचे होते, त्र्ािा हे आर्तेच णनणमत्त सापडते. तेव्हा तो णवदर्ावि चाि करून जाण्र्ास 
आपल्र्ा सेनापतीस आज्ञा कितो. हे िाजकािि संपल्र्ावि अमात्र् जातो व नंति णवदूषक प्रवशे कितो. 
त्र्ाच्र्ा व िाजाच्र्ा संर्ाषिावरून त्र्ाने िाजािा मािणवका प्राप्त करून देण्र्ाकणिता काही रु्णक्त र्ोजिी 
आहे, असे पे्रक्षकासं समजते. इतक्र्ात गिदास व हिदत्त र्ा दोन नाट्याचार्ांत णवदूषकाच्र्ा 
णचथाविीवरून र्ाडंि उद् र्वनू ते दोघेही त्र्ाचा णनियर् करून घेण्र्ाकणिता िाजाकडे रे्तात. धाणििीचा 
गिदासािा आश्रर् असल्र्ामुळे आपि काही णनकाि णदिा ति िािी िागाविे, र्ा सबबीवि िाजा 
िािीसमक्ष पस्ण्डतकौणशकी नामक पणिव्राणजकेने णनकाि िावा, असे सुचणवतो. ते दोघासं मान्र् झाल्र्ावि 
कंचुकी त्र्ासं बोिावनू आितो. िािीस हा त्र्ाचंा किह आवडत नाही व ‘जो स्वतः अत्र्ंत णनपुि असून 
दुसऱ्र्ास णशकणवण्र्ातही तिबेज असतो तोच श्रेष्ठ णशक्षक; तेव्हा तुम्ही आपापल्र्ा णशष्ट्र्ाकंिवी पिीक्षा द्या व 
अंगसौष्ठव स्पष्टपिे णदसण्र्ाकणिता पाते्र नेपर्थर्णविणहत असू द्या’ असे पणिव्राणजका म्हिते, तेव्हा ति णतचा 
संशर् दृढति होतो. कािि, र्ा णनणमत्ताने मािणवकेिा डोळे र्रून पाहता र्ाव,े असे िाजाचे कािस्थान र्ा 
किहामुळे मुळाशी असाव,े असे णतिा वाटते व ती ‘िाजकार्ांत आपि र्ाप्रमािेच णनपिुता दाखवाि ति 
णकती चागंिे होईि? असा िाजास टोमिा मािते. तथाणप गिदासाच्र्ा आग्रहावरून ती र्ा नाट्यपिीके्षिा 
कबूि होते. पडद्यामागीि मृदंगध्वणन ऐकू रे्ऊ िागल्र्ावि णतची तर्ािी झािी असे समजून सवयजि 
णतकडे जातात. (अंक १). र्ाप्रमािे पणहल्र्ा अंकात कथानकािा आिंर् होतो, त्र्ा वळेची िाजकीर् 
पणिस्स्थणत थोडक्र्ात सागंनू कवीने नाणर्केबद्दि पे्रक्षकाचं्र्ा मनात कुतूहि उत्पि केिे आहे. मुख्र् प्रवशेात 
गिदास व हिदत्त र्ाचंा किह, मािणवका िाजाच्र्ा दृष्टीस पडू नरे् म्हिनू िािीची धडपड, णतिा 
पाहण्र्ाणवषर्ी िाजाची आतुिता, धूतय पणिव्राणजकेचा णनःपक्षपातीपिाचा आव व णवदूषकाची गिदासास 
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णचथाविी, त्र्ाचा उपहास व णवनोद ही उत्तम साधिी आहेत. र्ातं थोडक्र्ात कथानक िंगणवण्र्ाची 
काणिदासाची किा उत्तम प्रकािे णदसून रे्ते. सवयच पात्राचंी र्ाषिे चटकदाि झािी आहेत. त्र्ातं पाल्हाळ 
अगि अनावश्र्क र्ाग कोठेही नाही. दुसऱ्र्ा अंकाचे स्थळ िाजवायातीि संगीतशािा हे आहे. िाजा, 
णवदूषक, धाणििी व पणिव्राणजका र्ाचं्र्ासमोि ‘छणिका’ नावाच्र्ा नाट्याचा प्रर्ोग व्हावर्ाचा आहे. 
हिदत्तापेक्षा गिदास वर्ोवृद्ध असल्र्ाने त्र्ािा आपल्र्ा णशष्ट्रे्किवी णशक्षिनैपणु्र् प्रथम दाखणवण्र्ाची 
पणिव्राणजका आज्ञा किते, तेव्हा मािणवका प्रवशे किते. णवदूषकािा व िाजािा ती णचत्रातल्र्ापेक्षाही सुंदि 
णदसते. िाजा णतच्र्ा सौंदर्ाचे खािीिप्रमािे वियन कितो –  

 
दीघाकं्ष शरवदन्दुकाग्न्ि वदिं बाहू ििावसंयोः 
संवक्षपं्त विवबडोन्निस्ििमुरः पाश्वे प्रमुष्े इव । 
मध्यः पावणवमिो वििग्म्ब जघिं पादावरािाङु्गिी 
छन्दो ििणवयिुयणथैव मिसः विष्ं िपास्या वपुः ।। 

माि॰ २, ३ 
 

‘णहचे नर्न णवशाि आहेत; मुखाची काणंत शिद् ऋतूतीि चंिाच्र्ा सािखी आहे; र्जु स्कंधर्ागी (हकणचत्) 
िविेिे णदसतात; अणशणथि व उित अशा स्तनानंी वक्षःस्थि व्र्ाणपिे आहे; पाश्वयर्ाग िेखीव णदसतो; 
कमि ति फक्त वीतर्ि रंुद आहे; णनतंबर्ाग स्थूि व पार्ांची बोटे हकणचत वक्र आहेत. (सािाशं) 
नृत्र्ाचार्ािा पसतं पडेि असेच णहचे शिीि बनिे आहे’. नंति मािणवका साणर्नर् पद गाऊन दाखणविे. 
ते झाल्र्ावि मािणवका पित जावर्ाची, पि िाजािा णतिा स्वस्थपिे डोळे र्रून पाहता र्ाव े म्हिनू 
णवदूषक म्हितो, ‘थाबं जिा. र्ात थोडा क्रमर्गं झािा आहे, तो मिा णवचािावर्ाचा आहे’. धाणििीिा 
मािणवका तेथे असिे आवडत नाही, पि गिदासाच्र्ा आग्रहावरून ती गप्प बसते. ‘र्ात तुम्हािा कोिता 
दोष णदसिा?’ असे गिदासाने णवचािताच णवदूषक म्हितो, ‘पिीक्षा घेिाऱ्र्ानंा णवचािा. नंति मी सागेंन!’ 
पणिव्राणजका व िाजाही णतच्र्ा अणर्नर्ाणदकाचंी स्तुणत कितात. तेव्हा णवदूषक म्हितो, ‘अहो, प्रथम प्रर्ोग 
दाखणवण्र्ापूवी ब्राह्मसिाची पूजा किावी िागते, ती तुम्ही णवसििा’. णवदूषक नाट्यातीि काही दोष 
काढीि असे सवांस वाटिे होते. त्र्ाचे हे अनपेणक्षत उत्ति ऐकून सवयच हसू िागतात व मािणवकाही 
मंदस्स्मत किते. ते पाहून िाजािा ति आपल्र्ा नेत्राचें पाििे णफटिे असे वाटते. तो म्हितो – 

 
स्मयमािमायिाक्ष्याः तकवञ्चदंवभर्व्यक्तदशिशोवभ मुखम् । 
असमग्रिक्ष्यकेसरमुच्छ् वसवदव पंकजं दृष्म् ।। 

माि॰ २, १० 
 
र्ात काणिदासाने स्स्मतामुळे णजचे दंत हकणचत् णदसत आहेत अशा मािणवकेच्र्ा मुखािा उमिू िागिेल्र्ा 
कमळाची सुंदि उपमा णदिी आहे. णवदूषकाच्र्ा विीि टीकेवि गिदास म्हितो, ‘िंगर्मूीवि नेपर्थर्सणहत 
संगीताचा प्रर्ोग असता ति आपिासंािख्र्ा महाब्राह्मसिािा आम्ही कसे णवसििो असतो?’ नंति मािणवका 
पित जाते. आता हिदत्ताची णशष्ट्र्ा व िाजाची तरुि स्त्री इिावती णहचे नाट्य पाहावर्ाचे; पि िाजािा 
त्र्ाबद्दि मुळीच उत्सुकता नसते. इतक्र्ात वैताणिक पडद्यात माध्र्ाह्नकाळाचे सुंदि वियन कितो. ते ऐकून 
णवदूषक म्हितो, ‘अहो, आता ति र्ोजनाची वळे झािी. ती टळिी ति दोष उत्पि होतो, असे वैद्य 
म्हितात’. तेव्हा हिदत्ताचा प्रर्ोग पाहण्र्ाचे दुसऱ्र्ा णदवसावि टाकून सवयजि माध्र्ाह्न कृत्र्ाकणिता 
जातात. (अकं २). र्ा अंकातही मािणवकेचे नाट्य, ती िंगर्मूीवि जास्त वळे िाहावी म्हिून णवदूषकाने 
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र्ोणजिेिी रु्णक्त, ते पाहून झािेिा िािीचा जळफळाट वगैिे गोष्टी उत्तम साधल्र्ा आहेत. इिावतीच्र्ा 
नाट्याचे प्रदशयन कथानकािा आवश्र्क नसल्र्ाने कवीने मुद्दाम मोठ्या खुबीने टाळिे आहे. र्ावरून 
र्ाबाबतीतीि त्र्ाचा संर्म उत्कृष्टपिे णदसून रे्तो. मािणवकेचे सौंदर्य, नाट्य व उरे् िाहण्र्ाची ऐट र्ाचें 
वियन किताना काणिदासाची सूक्ष्म णनिीक्षिशणक्त व वैताणिकाच्र्ा पद्यात त्र्ाची सृणष्टवियनाची आवड 
स्पष्टपिे णदसून रे्ते. णवदूषकाचा णवनोद केवळ हास्र्ोत्पादक नसून कथानकािा पोषक आहे, णतसऱ्र्ा 
अंकाच्र्ा आिंर्ी एक िहान प्रवशे घातिा आहे, त्र्ातीि संर्ाषिे दुसऱ्र्ा अंकातीि प्रर्ोगदशयनानंति 
दोनचाि णदवसानंी झािेिी णदसतात. पस्ण्डतकौणशकेची पणिचाणिका काही णनणमत्ताने प्रमदवन नामक 
उद्यानात जाते. तेथे णतिा उद्यानपाणिका रे्टते. त्र्ाचं्र्ा संर्ाषिावरून आपल्र्ािा तीन गोष्टी कळतात : 
(१) इिावतीचा नाट्यप्रर्ोग पाणहल्र्ावि पणिव्राणजकेने णनकाि णदिा की दोन्ही आचार्य आपल्र्ा किेत 
सािखेच णनपिु आहेत, पि गिदासािा चागंिी णशष्ट्र्ा िार्ल्र्ामुळे त्र्ाची सिशी झािी; (२) िाजाने 
मािणवकेिा पाणहिी त्र्ा णदवसापासून त्र्ाचे मन णतच्र्ावि फाि बसिे आहे. मािणवकेचीही तशीच स्स्थणत 
झाल्र्ामुळे ती वापििेल्र्ा माितीमािेप्रमािे म्िान झािी आहे; (३) उद्यानात वसतं ऋतु सुरू झािा तिी 
सुविाशोक वृक्षािा फुिे रे्ईनात, हे धाणििीिा कळणवण्र्ाकणिता उद्यानपाणिका िाजवायाकडे जाण्र्ास 
णनघते. र्ानंतिच्र्ा मुख्र् प्रवशेात िाजा व णवदूषक र्ाचं्र्ा संर्ाषिावरून समजते की, इिावती िािीने 
आपिी सखी णनपणुिका पाठवनू िाजास णवनंती केिी होती की, वसंत ऋतु सुरू झािा आहे, तिी 
आपिाबंिोबि झोपाळ्र्ावि बसून झोके घ्र्ाव,े अशी माझी इच्छा आहे. िाजानेही णतिा प्रथम हो म्हटिे 
होते. मागाहून आपिे मन मािणवकेवि बसिे आहे, असे िािीच्र्ा ध्र्ानात रे्ईि असे वाटून तो णतकडे 
जाण्र्ाचे टाळीत होता, पि णवदूषकाच्र्ा आग्रहावरून ते दोघेही प्रमदवनाकडे जातात. उद्यानात गेल्र्ावि 
िाजा वसन्त ऋतूची शोर्ा वियन कितो. हे वियन फाि बहािीचे उतििे आहे. इतक्र्ात मािणवकाही तेथे 
रे्ते. णतच्र्ा स्वगत र्ाषिावरून समजते की, णवदूषकाने काही खोडी केल्र्ामुळे धाणििी झोपाळ्र्ावरून 
खािी पडिी व णतचा पार् दुखाविा. त्र्ामुळे सुविाशोकािा फुिे रे्ण्र्ािा जरूि तो ित्ताप्रहाि 
देण्र्ासाठी णतने मािणवकेिा पाठणविे आहे व पाच िात्रींच्र्ा आत त्र्ािा फुिे आिी ति मी तुझी इच्छा पूिय 
किीन असे वचनही णदिे आहे. नंति ती एका णशिेवि बसते. णतिा दुरून पाहताच िाजा व णवदूषक दोघेही 
णतच्र्ा नकळत णतजजवळ रे्ऊन उरे् िाहतात. णततक्र्ात मािणवकेच्र्ा पार्ानंा अिक्तक िावण्र्ाकणिता 
व नूपुि घािण्र्ाकणिता णतची सखी बकुिावणिका तेथे रे्ते. िाजा उद्यानात गेिा असे समजल्र्ामुळे 
इिावती व णतची दासी णनपणुिका ह्याही तेथे रे्तात व संर्ाषिे ऐकत उभ्र्ा िाहतात. णवदूषकाने प्रथमच 
‘िाजावि पे्रम किण्र्ात मािणवकेिा प्रोत्साहन दे’, असे बकुिावणिकेिा सागंून ठेविे होते. त्र्ाप्रमािे 
मािणवकेच्र्ा पार्ािा अिक्तक िावताना व नूपुि घािताना ती मोठ्या चातुर्ाने ते काम किते. 
मािणवकेिा धाणििीची फाि र्ीणत वाटते. तेव्हा ती म्हिते, ‘अग,भ्रमिाचा त्रास सोसावा िागेि म्हिनू का 
कोिी वसन्त ऋतूचे सवयस्व असा आंब्र्ाचा मोहोि किावि अिंकाि म्हिनू ठेवत नाही!’ णतचे पार् अिंकृत 
झाल्र्ावि त्र्ाचं्र्ात पढुीि संर्ाषि होते – 

 
बकुिावविका – एष उपारूढराग उपभोगक्षमः पुरिस्िे विणिे । 
मािववका (सहषणम्) – तक भिां । 
बकुिावविका (सग्स्मिम्) – ि िावद्भिा । एषोऽशोकशाखाविम्बी 
  पल्लवगुच्छः । अविंसयिैम् । 
 

र्ात िाजा व अशोकपल्लव र्ासं सािखेच िागू पडिािे ‘िाग’ व ‘उपर्ोग’ हे श्लेषरु्क्त शब्द र्ोजून 
बकुिावणिकेने मोठ्या चातुर्ाने मािणवकेच्र्ा तोंडून णतचे पे्रम व्र्क्त किणविे आहे. िाजा ते आडून ऐकतच 
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असतो. त्र्ामुळे त्र्ािा अत्र्ंत आनंद होतो, हे सागंावर्ास नकोच. नंति िाजािा प्रगट होण्र्ािा काही 
णनणमत्त पाणहजे होते, म्हिनू णवदूषक प्रथम पुढे होऊन म्हितो, ‘अग, आमच्र्ा महािाजाचंा णप्रर्वर्स्र् अशा 
र्ा अशोकािा िाथ माििे बिे का?’ त्र्ावि ‘िािीच्र्ा आजे्ञने णहने असे केिे, णहिा क्षमा किावी’ असे 
बोिून बकुिावणिका मािणवकेकडून िाजािा नमस्काि किणवते. नंति ‘आनंदरूपी पुष्ट्प पुष्ट्कळ णदवस 
मिा िार्िे नाही, तेव्हा तुझ्र्ा स्पशामृताने माझी ही इच्छा पूिय कि’ असे िाजाने म्हिताच इिावती पुढे 
होऊन िंगाचा बेिंग किते. ‘तू रे्ईपरं्त णहच्र्ाशी बोिून मी मनोिंजन किीत होतो’ असे बोिून िाजा 
आपल्र्ा वतयनावि सािवासािव किण्र्ाचा प्रर्त्न कितो. पि इिावतीचे त्र्ाने थोडेच समाधान होिाि? 
णततक्र्ात कमिेतून गळून पडिािा कमिपट्टा घेऊन ती िाजािा मािार्िा धावते व िाजा णतच्र्ा पार्ा ं
पडतो तिी त्र्ाकडे िक्ष न देता आपल्र्ा दासीसह णनघून जाते (अंक ३). चौर्थर्ा अकंाच्र्ा आिंर्ी िाजा व 
णवदूषक र्ाचं्र्ा र्ाषिावरून आपिासं कळते की, इिावतीने तक्राि केल्र्ावरून धाणििीने मािणवका व 
बकुिावणिका र्ानंा तळघिात कोंडून ठेविे आहे व ‘माझी मुिेची अंगठी पाणहल्र्ाणशवार् त्र्ानंा सोडू नको’ 
म्हिून पहािेकििीिा ताकीद णदिी आहे. 

 
नंति िाजाच्र्ा णवनंतीवरून णतिा सोडणवण्र्ाची रु्णक्त र्ोजून णवदूषक िाजािा धाणििीदेवीच्र्ा 

समाचािाकणिता पाठणवतो व आपिही णिक्त हस्ताने णतिा रे्टू नरे् म्हिून उद्यानातून फुिे आिण्र्ाच्र्ा 
णमषाने मागे िाहतो. प्रणतहािीिाही तो आपल्र्ा कटात सामीि करून घेतो. नंति धाणििी व पणिव्राणजका 
हवाशीि जागी बोित बसल्र्ा होत्र्ा, तेथे िाजा जातो. त्र्ाचें थोडे संर्ाषि होते तोच णवदूषक र्ज्ञोपवीताने 
आंगठ्यािा घट्ट बाधूंन घाबऱ्र्ा घाबऱ्र्ा प्रवशे कितो व म्हितो, ‘िािीसाहेबाचं्र्ा दशयनाकणिता फुिे घेऊन 
र्ाव े म्हिनू मी प्रमदवनात गेिो होतो. तेथे अशोकाची फुिे खुडण्र्ासाठी मी उजवा हात पुढे केिा तोच 
त्र्ाच्र्ा ढोिीतून णनघनू एका सापाने हा पहा रे्थे दंश केिा.’ ते ऐकून िािीिा फाि वाईट वाटते. नंति 
त्र्ािा धु्रवणसणद्ध नामक िाजवैद्याकडे पाठणवतात. त्र्ाच्र्ाकडून णनिोप रे्तो की, सपाची मुिा णजच्र्ावि 
आहे अशी एखादी वस्तु घेऊन पािी मंतिावर्ाचे आहे. तशी काही वस्तु असल्र्ास पाठवा. िािी 
आपल्र्ाजवळची सपयमुिाणंकत अंगठी त्र्ा कार्ाकणिता देते व काम झाल्र्ाबिोबि पित किण्र्ाबद्दि 
बजावते. नंति ‘िाजािा ग्रहाची बाधा आहे, तेव्हा सवय बंणदवानाचंी मुक्तता किावी असे ज्र्ोणतष्ट्र्ानंी 
साणंगतल्र्ावरून इिावतीिा वाईट वाटू नरे् म्हिून धाणििी िाजाकडून मािणवका व बकुिावणिका र्ाचंी 
मुक्तता किीत आहे. ही णतची अंगठी पहा!’ असे म्हिून व ती सपयमुिाणंकत अंगठी दाखवनू णवदूषक त्र्ाचंी 
मुक्तता कितो व त्र्ानंा प्रमदवनात पाठणवतो. िाजाही जरूिीचे काम पाहण्र्ाच्र्ा णनणमत्ताने िािीजवळून 
णनसटून गूढ मागाने तेथे जातो. तेथे णवदूषकही त्र्ािा रे्टतो. िाजाची व मािणवकेची गाठ घािून 
णदल्र्ावि णवदूषक व बकुिावणिका तेथून जातात. णवदूषक बाहेि एका णशिातिावि बसतो. तेथे त्र्ािा 
झोप िागते. ते इिावतीची दासी पाहते व आपल्र्ा स्वाणमनीिा कळणवते. तेव्हा त्र्ाची प्रकृणत आता कशी 
आहे हे पाहण्र्ासाठी इिावती दासीसह तेथे रे्ते, तो णवदूषक ‘मािणवके, तू इिावतीिाही मागे टाक.’, असे 
स्वप्नात बिळतो. ते ऐकून इिावतीिा िाग रे्तो. तेव्हा त्र्ािा णर्वणवण्र्ासाठी णतची दासी सापासािखी 
वाकडी असिेिी काठी णवदूषकाच्र्ा अंगावि टाकते. तो घाबरून ओिडतो. ते ऐकून िाजा, मािणवका व 
बकुिावणिका तेथे रे्तात, ते पाहून इिावतीचा क्रोध अणनवाि होतो. ती ते सवय धाणििीिा कळणवण्र्ासाठी 
दासीिा पाठणवते. आता र्ा प्रसंगातून आपिी कशी सुटका करून घ्र्ावी असा पेच िाजािा पडिा असता 
धाणििीची िहान मुिगी वसुमती हपगट िंगाच्र्ा वानिाने घाबिणविी असल्र्ाचे समजते, तेव्हा स्वतः 
इिावतीच णतिा उगी किण्र्ाकणिता िाजािा णतकडे पाठणवते. ते पाहून णवदूषक आपल्र्ाशी म्हितो, 
‘शाबास! हपगिवानिा! शाबास! तू वळेेवि आपल्र्ा सोबत्र्ाच्र्ा िक्षिाथय आिास!’ इतक्र्ात पडद्यात ‘अहो 
कार् हे आिर्य! पाच िात्री व्हावर्ाच्र्ा अगोदिच सुविाशोकािा कळ्र्ा आल्र्ा! हे मिा िािीिा कळणविे 
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पाणहजे!’ असे उद्यानपाणिकेचे शब्द ऐकू रे्तात. तेव्हा, ‘तुझे मनोिथ पूिय करून िािी आपिे वचन 
पाळीि’, असे बोिून बकुिावणिका मािणवकेिा धीि देते व त्र्ाही उद्यानपाणिकेबिोबि िािीकडे जातात. 

 
णतसऱ्र्ा व चौर्थर्ा अंकातं अनेक प्रसंग घातल्र्ामुळे त्र्ात कथानकाची गणत शीघ्र झािेिी णदसते. 

त्र्ात इिावतीने अगदी आर्त्र्ा वळेी रे्ऊन िाजािा व मािणवकेिा एकातंात पकडिे र्ा प्रसंगाची पुनरुणक्त 
झािी आहे; तथाणप, एकंदिीत त्र्ात वैणचत्र्र् पुष्ट्कळ आहे. णवदूषकाची मािणवकेिा सोडणवण्र्ाची रु्णक्त 
अत्र्ंत नामी आहे. सपयमुिाणंकत अंगठीचा पुढे कसा उपर्ोग किावा िागेि हे जािनू काणिदासाने 
पणहल्र्ाच अंकात णतचा उल्लेख केिा आहे. त्र्ावरून त्र्ाचे िचनाकौशल्र् प्रत्र्र्ास रे्ते. णवदूषक 
णशिातिावि बसल्र्ाबिोबि त्र्ािा झोप िागून तो स्वप्नात बिळूही िागतो हे थोडे अस्वार्ाणवक वाटते. 
पि ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकातही र्ा प्रकािचाच एक प्रसंग र्ासाने घातिा आहे, त्र्ावरून केवळ 
काणिदासच र्ाबाबतीत दोषी ठित नाही. णवदूषकाच्र्ा र्ाषिातं नेहमीप्रमािे णवनोद आिा आहे. 
आपल्र्ासमोि मािणवकेची स्तुणत केिेिी ऐकताच इिावतीचे तोंड पाहण्र्ासािखे होत असेि! (अकं ४). 

 
पाचव्र्ा अकंाच्र्ा पणहल्र्ा छोट्या प्रवशेातीि उद्यानपाणिका व धाणििीचा सेवक सािसक र्ाचं्र्ा 

संर्ाषिावरून असे कळते की धाणििीचा मुिगा वसुणमत्र र्ाची अश्वमेधतुिगाचे िक्षि किण्र्ाच्र्ा कामी 
र्ोजना झाल्र्ामुळे त्र्ािा दीघारु्ष्ट्र् प्राप्त व्हाव े म्हिनू िािी ब्राह्मसिासं सुवियदणक्षिा देत असते. िािीच्र्ा 
र्ावाने – वीिसेनाने – णवदर्यनृपतीवि णवजर् णमळणविा असून माधवसेनाची मुक्तता केिी आहे. त्र्ाने 
मौल्र्वान् ित्ने व णशल्पकाणिका दासी नजिािा म्हिनू पाठणवल्र्ा आहेत. नंतिच्र्ा मुख्र् प्रवशेात नुकत्र्ाच 
फुििेल्र्ा सुविाशोकािा पाहण्र्ासाठी सािंकृत मािणवका व पणिव्राणजका र्ासंह धाणििी प्रमदवनाकडे 
जाते व िाजािाही तेथे बोिावते. ते सवय तेथे जमल्र्ावि कंचुकी माधवसेनाकडून आिेल्र्ा दोघा 
संगीतणनपुि दासींना घेऊन रे्तो. त्र्ा तेथे आल्र्ाबिोबि मािणवकेिा आपल्र्ा धन्र्ाची बहीि म्हिून 
ओळखतात. माधवसेनािा पकडल्र्ावि त्र्ाच्र्ा सुमणत नामक सणचवाने णहिा गुप्तपिे तेथून नेिे होते असे 
त्र्ा सागंतात. नंतिची हकीकत पणिव्राणजका पुढीिप्रमािे सागंते, ‘आर्य सुमणत हा माझा वडीि र्ाऊ. 
णहिा घेऊन तो एका व्र्ापाऱ्र्ाच्र्ा तायंास जाऊन णमळािा. अिण्र्ातून जात असता त्र्ाचं्र्ावि चोिानंी 
हल्ला केिा, त्र्ावळेी त्र्ाचं्र्ाशी शौर्ाने िढून माझ्र्ा र्ावाने देह ठेणविा. ते पाहून मिा मूच्छा आिी. पढेु 
मी र्ानावि रे्ऊन पाणहिे तो ही कोठे णदसेना. तेव्हा र्ावाच्र्ा शिीिािा अस्ग्नसंस्काि देऊन मी आपल्र्ा 
देशात आिे व काषार् वसे्त्र धािि केिी. र्ा मािणवकेिा वीिसेनाने सोडणविे व नंति दासी म्हिनू 
धाणििीदेवीकडे पाठणविे. णहचे वडीि असताना एका र्णवष्ट्र् जाििाऱ्र्ा साधूने साणंगतिे होते की णहिा 
वषयर्ि दासी होऊन िाहाव ेिागेि. ते घडून रे्त आहे असे पाहून मी र्ाणवषर्ी कोिाजवळ बोििे नाही.’ 
मािणवका ही र्ःकणित् दासी नसून िाजकन्र्ा आहे, णतिा आपि उगीच वाईट िीतीने वागणविे र्ाबद्दि 
िािीिा पिात्ताप होतो व णतचे िाजाशी िग्न िावण्र्ाचा ती णनिर् किते. अमात्र्पणिषदेच्र्ा संमतीने िाजा 
णवदर्ाचे िाज्र् र्ज्ञसेन व माधवसेन र्ामंध्रे् वाटून देतो व वधा नदी ही त्र्ाचं्र्ा िाज्र्ाची मर्ादा ठिणवतो. 
इतक्र्ात पाटिीपुत्राहून सेनापणत पुष्ट्र्णमत्राचे खािीि मजकुिाचे पत्र रे्ते. ‘र्ज्ञाचा घोडा हसधु नदीच्र्ा 
दणक्षि तीिावि र्वनानंी पकडिा होता; पि कुमाि वसुणमत्राने त्र्ाचंा पाडाव करून तो सोडणविा. कणिता 
िाग टाकून सवय िाण्र्ासंह तुम्ही र्ज्ञसमािंर्ाथय इकडे णनघून र्ाव.े’ आपल्र्ा पुत्राचा पिाक्रम ऐकून 
धाणििीिा अत्र्ंत आनंद होतो व ती इिावतीच्र्ा संमतीने िाजािा मािणवका अपयि किते. िाजा णतचा 
स्वीकाि किण्र्ास िाजतो, तेव्हा िािी हकणचत् हसून णवचािते, ‘मग कार् माझी अवज्ञा किावर्ाची?’ 
त्र्ावि णवदूषक म्हितो, ‘िािीसाहेब, हा िोकाचाि आहे! णववाहाच्र्ा वळेी प्रत्रे्क नविा िाजत असतो.’ 
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नंति पणिव्राणजका माधवसेनाकडे जाण्र्ास पिवानगी मागते, पि िाजा व िािी णतिा आपल्र्ाजवळच 
िाहण्र्ाणवषर्ी आग्रह कितात. शवेटी र्ितवाक्र्ाने अंक समाप्त होतो (अकं ५). 

 
र्ा अंकात एकामागून एक इतक्र्ा गोष्टी घडून रे्तात की त्र्ामुंळे मािणवकेचा िाजाशी णववाह 

िावण्र्ाणशवार् गत्र्ंति नाही असे धाणििीिा होऊन जाते. ठिाणवक मुदतीत आपल्र्ा णप्रर् सुविाशोकािा 
कळ्र्ा आल्र्ामुळे िािीिा आपिे वचन पाळिे र्ाग होते. तशात, मािणवका कोिी हीन कुळातीि नसून 
िाजकन्र्ा आहे व णतिा आपि बटकीसािखी वागवनू व तळघिात कोंडून र्र्ंकि अन्र्ार् केिा आहे, हे 
धाणििीच्र्ा मनािा िागून िाहते. णततक्र्ात णतच्र्ा अल्पवर्स्क मुिाने मोठमोठ्या र्ोद्धध्र्ानंाही ज्र्ाचा 
अणर्मान वाटावा असा पिाक्रम गाजणविा अशी वाता कळल्र्ामुळे त्र्ा आनंदात ती स्त्रीस्वर्ावसुिर् मत्सि 
णवसरून िाजािा मािणवका देण्र्ास तर्ाि होते र्ात आिर्य नाही. 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे सणंवधानक गंुतागंुतीचे असिे तिी त्र्ात वैणचत्र्र्पूिय प्रसंगाचंी वाि नाही. 

णवदूषकाने मािणवका िाजाच्र्ा दृष्टीस पाडण्र्ाकणिता व पुढे ती कैदेत पडल्र्ावि णतची सुटका 
किण्र्ाकणिता र्ोणजिेल्र्ा रु्क्त्र्ाही नामी आहेत. र्ा नाटकात त्र्ाचा णवनोद केवळ खाद्यपेर्ावंि अणधणष्ठत 
नसून कथानकाशी सुसंबद्ध व मनोहि असा झािा आहे. काणिदासाने र्ा नाटकाचे संणवधानक कोठून 
घेतिे ते समजत नाही. तथाणप, त्र्ातीि पुष्ट्र्णमत्राचा अश्वमेध, वसुणमत्राने र्वनावंि णमळणविेिा णवजर्, 
णवदर्ाणधपतीचा पिार्व, त्र्ाच्र्ा िाज्र्ाची वाटिी व त्र्ाच्र्ा घिाण्र्ातीि िाजकन्रे्शी अस्ग्नणमत्राचा 
णववाह, इतक्र्ा गोष्टी ऐणतहाणसक णदसतात. पुष्ट्र्णमत्राची सेनापणत ही पदवी व त्र्ाने केिेिा अश्वमेध र्ाचं्र्ा 
ऐणतहाणसकत्वाबद्दि ति सशंर् घेण्र्ास जागाच नाही, कािि त्र्ाचंा उल्लेख अर्ोध्रे्च्र्ा शुगंकािीन 
णशिािेखात स्पष्टपिे आिेिा मागे (पृ. ९१) दाखणविा आहे. काणिदासकाळी अस्ग्नणमत्राची 
णविासणप्रर्ता ही पिंपिागत गोष्टींवरून िोकासं माहीत असावी. र्ा नाटकाचे सणंवधानक िचण्र्ात त्र्ािा 
कदाणचत् गुिाढ्याच्र्ा ‘बृहत्कथे’चा उपर्ोग झािा असेि. ही ‘बृहत्कथा’ मूळ पैशाची र्ाषेत होती. ती 
सध्र्ा उपिब्ध नाही. पि णतची सािाशं रूपाने दोन रूपातंिे – सोमदेवाचा ‘कथासणित्सागि’ व के्षमेंिाची 
‘बृहत्कथामंजिी’ ही सध्र्ा उपिब्ध आहेत. त्र्ातं पढुीि गोष्ट आिी आहे. 

 
‘उज्जणर्नी रे्थीि िाजा महासेन र्ाच्र्ा वासवदत्ता नामक मुिीचा णववाह वत्सदेशाचा िाजा उदर्न 

र्ाच्र्ाशी झािा होता. वासवदते्तच्र्ा पािक नावाच्र्ा र्ावाने आपि स्वतः हजकून आििेिी एक बधुंमती 
नावाची िाजकन्र्ा आपल्र्ा बणहिीस रे्ट म्हिून पाठणविी. ती रूपवती असल्र्ाने वासवदते्तने णतचे नाव 
मिुणिका असे ठेवनू णतिा गुप्त ठेविे. पुढे एके णदवशी उद्यानितागृहात वसंतक नावाचा आपिा णप्रर्णमत्र 
णवदूषक र्ास घेऊन णफित असता उदर्नाने णतिा पाणहिी व णतच्र्ाशी गुप्तपिे गाधंवय णववाह केिा. हे 
तेथेच िपून असिेल्र्ा वासवदते्तने पाणहिे. त्र्ामुळे णतिा क्रोध रे्ऊन ती वसंतकािा बाधूंन घेऊन गेिी. 
तेव्हा िाजा णतच्र्ा माहेिच्र्ा साकृंत्र्ार्नी नामक पणिव्राणजका मणैत्रिीिा शिि गेिा व णतच्र्ा साहाय्र्ाने 
त्र्ाने वसंतकास सोडवनू आििे. िािीच्र्ा अनुमतीने पणिव्राणजकेने बन्धुमती िाजास अपयि केिी’. 
(कथासणित्सागि, पृ. ५६). 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा संणवधानकात व विीि कथानकात असिािे साम्र् वाचकाचं्र्ा िक्षात 

रे्ईि. दोहोंतही नाणर्का प्रथम गुप्तरूपाने असिे, णवदूषकाच्र्ा साहाय्र्ाने उद्यानितागृहात रे्टिे, नंति 
बंदीवास व शवेटी पणिव्राणजकेच्र्ा साहाय्र्ाने नाणर्केशी िाजाचा णववाह, र्ा गोष्टी समान आहेत. दोन्ही 
कथानकातं फिकही अथात् पुष्ट्कळच आहे. तथाणप कथानक कोठून तिी घेऊन त्र्ात जरूि ते फिक 
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किण्र्ाची काणिदासाची सवर् िक्षात घेता ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे सणंवधानक ‘बृहत्कथे’तून घेतिे असिे 
असंर्वनीर् नाही. पाच िात्रीत अशोकािा फुिे आिी पाणहजेत र्ा अटीची कल्पना र्ासाच्र्ा ‘पंचिात्र’ 
नाटकावरून कवीिा सुचिी असेि. तसे असिे तिी पणहल्र्ा व दुसऱ्र्ा अंकातंीि नाट्याचार्ांचा किह व 
मािणवकेचा नाट्यप्रर्ोग, मािणवकेस सोडणवण्र्ाकणिता णवदूषकाने र्ोणजिेिी रु्णक्त वगैिे गोष्टी कवीच्र्ा 
कल्पनाशक्तीनेच णनर्ममिेल्र्ा णदसतात. 

 
र्ा नाटकाचे कथानक एकंदि आठ-दहा णदवसातच आटपत असल्र्ाने काणिदासाच्र्ा इति 

नाटकातंल्र्ाप्रमािे र्ात स्वर्ावणवकासािा अवकाश नाही. र्ातंीि सवय पाते्र आिंर्ापासून अखेिपरं्त 
एकाच प्रकािची िाहतात. तसेच ही कवीची प्रथम नाट्यकृणत असल्र्ामुळे र्ातीि पात्राचं्र्ा णनिणनिाळ्र्ा 
मनोणवकािाचें आणवष्ट्किि किण्र्ाचा प्रर्त्नही कवीने केिेिा णदसत नाही. र्ा नाटकात अस्ग्नणमत्र व 
णवदूषक ही पुरुषपाते्र व मािणवका, धाणििी, इिावती व पणिव्राणजका ही स्त्रीपाते्र मुख्र् आहेत. हिदत्त, 
गिदास, बकुिावणिका, णनपुणिका इत्र्ाणद गौिपाते्र होत. काणिदासाच्र्ा सवय नार्कातं अस्ग्नणमत्र हा 
कणनष्ठ प्रतीचा णदसतो. ससं्कृत आिंकाणिकाचं्र्ा वगीकििाप्रमािे पाहता तो धीििणित प्रकािचा आहे. 
‘िघुवशंा’तीि अस्ग्नविाप्रमािे तो िाजकाििाकडे अगदीच दुियक्ष किीत नाही, हे खिे; तथाणप त्र्ाच्र्ा 
अंगी शौर्य, धैर्य इत्र्ाणद उदात्त गुि मुळीच णदसत नाहीत. र्ा नाटकातीि त्र्ाचे उणद्दष्ट म्हिजे कसेही 
करून मािणवकेशी संबधं घडवनू आिावर्ाचा हे णदसते. बाकी स्वािी बोिण्र्ात मोठी णमठ्ठास! स्त्रीदाणक्षण्र् 
र्ाच्र्ा िोमािोमातं णर्निेिे! मािणवकेबिोबि एकातंात पकडिा गेल्र्ावि इिावतीसािख्र्ा चस्ण्डकेिा 
प्रसि किण्र्ाकणिता तो णतच्र्ा पार्ाहंी पडतो. आपल्र्ा पे्रमाणर्िाषाच्र्ा पूतीकणिता हा सदैव णवदूषकावि 
अविंबून िाणहिेिा णदसतो. मािणवका र्ाच्र्ा दृष्टीस पडावी म्हिून रु्णक्त र्ोणजिी णवदूषकाने; पढेु 
एकातंात पकडल्र्ावि तेथून णनसटाव ेकसे हे सुचणविे णवदूषकानेच; मािणवकेिा तळघिात कोंडल्र्ावि 
तेथून णतची सुटका किवनू णतची व र्ाची प्रमदवनात गाठ घातिी तीही णवदूषकानेच. तेव्हा हिघडी 
उपर्ोगी पडिािा हा ‘कामतंत्रसणचव’ र्ाच्र्ाजवळ नसता ति र्ाची अवस्था मोठी कठीि झािी असती 
असे वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. अस्ग्नणमत्र हा तत्कािीन िाजनीतीच्र्ा व काणिदासाच्र्ाही दृष्टीने 
आदशयर्तू िाजा होता, असे डॉ. केतकिानंी म्हटिे आहे. पि ते सरु्णक्तक णदसत नाही. कत्र्ासवित्र्ा 
मुिाचा हा बाप अन्तःपुिात अनेक णस्त्रर्ा असता आिखी एका – तारुण्र्ात णजने नुकतेच पदापयि केिे आहे 
अशा – दासीवि अनुिक्त होतो,णतच्र्ाशी चोरून िगट किताना पकडिा गेल्र्ावि आपल्र्ा स्त्रीच्र्ा पार्ा ं
पडतो, पि पनुः आपिा नाद सोडीत नाही. बापाने अश्वमेध र्ज्ञ आिंणर्िा असून णदस्ग्वजर् किण्र्ाकणिता 
अश्व सोडिा असता त्र्ाच्र्ा मागे स्वतः जाऊन त्र्ाचे िक्षि किण्र्ाचे स्वतःचे कतयव्र् सोडून आपल्र्ा 
अल्पवर्स्क कुमािास ते किण्र्ास पाठणवतो. णवदर्यदेशाविही स्वतः स्वािी किीत नाही, ति त्र्ावळेी 
अन्तःपुिात पे्रमचेष्टा किण्र्ात दंग असतो. अशा णविासी व कतयव्र्शून्र् िाजािा आपल्र्ा इति गं्रथातं 
णदिीप, िघु, िाम इत्र्ाणद िाजषींची उदात्त चणिते्र िसाळ वािीने वियन कििािा काणिदास आदशय मानीि, 
असे वाटत नाही. तेव्हा र्ा नाटकात कवीने स्वकािीन सामान्र् िाजेिोकाचंी अतंःपुिातीि कािस्थाने 
वर्मििी असावी, असे वाटते. 

 
काणिदासाच्र्ा सवय नार्कातं अस्ग्नणमत्र कणनष्ठ, ति त्र्ाच्र्ा सवय णवदूषकातं 

‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि गौतम नामक णवदूषक अत्र्ंत हुशाि आहे. इति णवदूषकांप्रमािे हा खाद्यपेर्ाचंा 
र्ोक्ता व झोपाळू आहेच, पि त्र्ासंािखा णवसिाळू व सागंकाम्र्ा नाही, उिट कािस्थाने िचण्र्ात अणतशर् 
णनपिु आहे. िाजाशी त्र्ाचा अत्र्ंत स्नेह आहे. त्र्ािा मािणवकेची प्राणप्त व्हावी म्हिनू तो नाना प्रकािच्र्ा 
रु्क्त्र्ा र्ोणजतो; दोन नाट्याचार्ांत किह घडवनू आितो; मािणवकेिा प्रमदवनात पाठवाव ेम्हिून काही 
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खोडी करून िािीचा पार् दुखणवतो; शवेटी िािीकडून अंगठी णमळणवण्र्ाकणिता आपिास णवषबाधा 
झािेिी दाखणवतो. र्ावरून कािस्थानाचे जाळे णविण्र्ाप्रमािे अणर्नर्किेतही तो अत्र्ंत तिबजे णदसतो. 
इिावती त्र्ाचे नैपुण्र् पाहून त्र्ािा ‘कामतंत्रसणचव’ ही पदवी बहाि किते, तेव्हा तो म्हितो, ‘िािीसाहेब! 
कामनीतीचे एक अक्षिही मिा रे्त असेि ति मी गार्त्रीमंत्रही णवसिेन!’ अशा बुणद्धमान् मनुष्ट्र्ािा पिंपिेस 
अनुसरून काणिदासाने खादाड व झोपाळू दाखणविे आहे. तथाणप, त्र्ातंीि णवसंगतपिा िौकिच त्र्ाच्र्ा 
िक्षात आिेिा णदसतो. णशवार् इतका हुशाि णमत्र दाखणवण्र्ाने नार्क हा अगदीच मेषपात्र ठितो. त्र्ामुळे 
आपल्र्ा इति नाटकातं त्र्ाने णवदूषकास प्राचीन पिंपिेप्रमािेच िंगणविे आहे. 

 
मािणवका ही णवदर्यिाजकन्र्ा; पि दैवदुर्मविासाने णतिा दासी म्हिून िाबाव ेिागते. ही अत्र्ंत 

सुस्वरूप व नाट्यकिेत णनपिु अशी दाखणविी आहे. पूवी आपिा अस्ग्नणमत्राशी णववाह होण्र्ाचे घटत होते 
हे णतिा माहीत असाव.े तथाणप, दैववशात् दास्र् प्राप्त झाल्र्ावि ते उच्च पद प्राप्त होिे अशक्र् आहे, र्ाची 
णतिा जािीव आहे. िाजाचे मन आपल्र्ावि बसिे आहे व तो आपल्र्ा संगमासाठी आतुि आहे, असे 
समजल्र्ावि मागचापुढचा णवचाि न किता व आढेवढेे न घेता ती कबिू होते; त्र्ामुळे र्ा बाबतीत पावयती व 
शकंुतिा र्ा काणिदासाच्र्ा इति नाणर्काइंतकी ती धीिप्रकृणत णदसत नाही. णशवार्, अज्ञातवासातीि कष्ट 
अनुर्वीत असता णतिा आपल्र्ा पूवीच्र्ा वैर्वाची स्मणृत कधी झािी होती, असे णतच्र्ा र्ाषिावंरून णदसत 
नाही, हेही जिा अस्वार्ाणवक णदसते. धाणििी व इिावती र्ाचं्र्ा स्वर्ावातंीि णविोध काणिदासाने उत्तम 
प्रकािे दाखणविा आहे. धाणििी ही मध्र्म वर्ाची असून पट्टिािी आहे. अन्तःपुिात सवांनाच णतचा वचक 
आहे. आपल्र्ा पतीने फुिपाखरूवृत्तीने णनत्र् नव्र्ा नव्र्ा णस्त्रर्ावंि आशक व्हाव,े हे णतिा मुळीच आवडत 
नाही. मािणवका ही ति र्ःकणित् दासी. तेव्हा िाजाचे णतजकडे िक्ष गेिे आहे, असे समजताच सावध 
होऊन ती त्र्ाच्र्ा दृष्टीस पडू नरे् म्हिून प्रर्त्न किते. तथाणप, ती प्राप्त झाल्र्ाणशवार् आपिा पणत सुखी 
होिाि नाही, हे ध्र्ानात आल्र्ावि ती त्र्ािा अपयि किण्र्ाइतकी उदाि होते. आपल्र्ा पुत्रािा दीघारु्ष्ट्र् 
िार्नू णवजर् प्राप्त व्हावा एतदथय ती दििोज णनर्माने दान देते. आपल्र्ा रे्टीकणिता फुिे खुडीत असताना 
णवदूषकास सपयदंश झािा, हे समजताच णतिा अत्र्ंत वाईट वाटते. र्ासंािख्र्ा प्रसंगानंी णतच्र्ा 
स्वर्ावातंीि कोमि छटा कवीने व्र्क्त केल्र्ा आहेत. र्ाच्र्ा उिट इिावती तरुि, नृत्र्गार्नाणद 
णशकिािी व िाजाचे मन आपल्र्ावरून उडून जाऊ नरे् म्हिून थोिल्र्ा िािीिा सागंनू मािणवकेिा 
बंणदवासात टाकिािी मत्सिी व मानी स्त्री णदसते. र्ा दोन िाण्र्ाचं्र्ा वर्ातंीि व स्वर्ावांतीि फिक णदसून 
रे्ण्र्ाकणिता काणिदासाने मद्यप्राशन केिेल्र्ा इिावतीस िंगर्मूीवि आििे आहे. ज्र्ाचें तारुण्र् उिटून 
गेिे आहे त्र्ा णस्त्रर्ा मद्यप्राशन किीत असत, असा कोठेही उल्लेख नाही. तेव्हा र्ा प्रसंगाने काणिदासास 
स्वकािीन िािीवि टीका किावर्ाची होती, हे मागे (पृ. ११) वि उल्लेणखिेिे डॉ.केतकिाचें म्हििे 
पटण्र्ासािखे नाही. 

 
पस्ण्डतकौणशकी ही माधवसेनाच्र्ा सणचवाची बहीि. णबचािीवि अकािी वैधव्र्प्रसंग आिा होता. 

पुढे र्ावाच्र्ा मृत्र्ूने ति णतचा िाणहिेिा आधािही तुटिा. तेव्हा णवषण्ि होऊन णतने संन्र्ासाश्रमाचा 
स्वीकाि केिा. तत्कािीन पणिस्स्थतीत िाजकुिात प्रवशे करून घेण्र्ास णतिा फाि प्रर्ास पडिे नसावते. 
तेथे मािणवकेिा पाहताच पूवी संकस्ल्पल्र्ाप्रमािे व एका णसद्धाने र्णवष्ट्र् वतयणवल्र्ाप्रमािे अस्ग्नणमत्राशी 
णतचा णववाह घडून रे्िे शक्र् आहे, असे णतिा वाटते व त्र्ासाठी ती णवदूषकास मदत किते. सबंध 
नाटकातं मािणवकेने णतिा ओळखल्र्ाचे णदसत नाही, हे मात्र आिर्य आहे. काणिदासाने गौिपाते्रही 
थोडक्र्ात उत्तम िीतीने िंगणविी आहेत. हिदत्त व गिदास र्ा नाट्याचार्ांचा आपल्र्ा किेणवषर्ी 
अणर्मान व पिस्पिाणंवषर्ीचा मत्सि, बकुिावणिकेचे आपल्र्ा सखीविचे णनष्ट्कपट पे्रम व णतच्र्ाकणिता 
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संकटे सोसण्र्ाची तर्ािी, णनपणुिकेचे मािणवकाणदकाचं्र्ा अधयवट व आडून ऐकिेल्र्ा संर्ाषिावरून 
अनुमान काढण्र्ात णदसून रे्िािे नैपुण्र्, हीही काणिदासाने उत्तम िीतीने दाखणविी आहेत. 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ची र्ाषा प्रसादपूिय व मनोहि आहे. तीत कोठेही स्क्िष्टपिा व कृणत्रमता णदसत नाही. 
र्ा नाटकात काणिदासाने अिंकािाचंा अणतिेक न होऊ देण्र्ाची काळजी घेतिी आहे. कवीचे हे प्रथमचेच 
नाटक असल्र्ाने त्र्ाने त्र्ातं ‘मार्ूिी मदर्णत माजयना मनाणंस’ इत्र्ाणद णठकािी तरुि कवींना णवशषे 
आवडिाऱ्र्ा अनुप्रासाणद शब्दािंकािाचंा उपर्ोग केिा आहे. दोन-तीन प्रसंगी श्लषेाचाही खुबीने प्रर्ोग 
केिेिा णदसतो. तथाणप, त्र्ाच्र्ा इति गं्रथापं्रमािे र्ातही उपामाणद अथािंकािाचें प्राचुर्य णदसून रे्ते. 
एकंदिीत र्ा नाटकाने त्र्ाचे नाव सवांमुखी होऊन त्र्ािा चंिगुप्त-णवक्रमाणदत्र्ाचा कार्मचा आश्रर् 
णमळािा असावा. पुढे मागीि प्रकििात साणंगतल्र्ाप्रमािे चिंगुप्तािा कुमािगुप्त नामक पुत्र झािा, त्र्ा 
प्रसंगी काणिदासाने आपिे ‘कुमािसंर्व’ काव्र् िचिे. नंति काही वषांनी िाजपतु्रािा र्ौविाज्र्ाणर्षेक 
झािा त्र्ावळेी त्र्ाचे दुसिे नाटक ‘णवक्रमोवयशीर्’ िंगर्मूीवि आिे असाव.े कािि र्ा नाटकाच्र्ा शवेटी 
पुरूिव्र्ाच्र्ा आरु् नामक पतु्रास र्ौविाज्र्ाणर्षेक केल्र्ाचा प्रसंग वर्मििा आहे. त्र्ा नाटकाकडे आता 
आपि वळू. 

 
ववक्रमोवणशीय 

 
र्ा नाटकाचे पाच अंक आहेत. आिंर्ीच्र्ा नादंीत काणिदासाने आपल्र्ा इति नाटकातंल्र्ाप्रमािे 

श्रीशकंिाची स्तुणत केिी आहे. नंति सूत्रधाि पुढे रे्तो व पे्रक्षकासं उदे्दशून म्हितो, ‘आमच्र्ा प्राथयनेस मान 
देण्र्ाकणिता हकवा र्ा नाटकाच्र्ा उदात्त नार्काचा गौिव किण्र्ाकणिता काणिदासाची ही कृणत आपि 
िक्षपूवयक पहावी’. र्ावळेी कवीची चागंिीच प्रणसणद्ध झािी असल्र्ामुळे त्र्ािा र्ा नाटकाच्र्ा गुिवियनपि 
काही सागंाव े िागिे नाही, असे णदसते. नंति आगामी पात्राचं्र्ा प्रवशेाची सूचना देऊन सूत्रधाि णनघनू 
जातो व मुख्र् प्रवशेास सुिवात होते. प्रथम िम्र्ा, मेनका इत्र्ाणद अप्सिा प्रवशे कितात व मदतीकणिता 
ओिडतात. ते ऐकून सूर्यपूजा करून पित रे्त असिेिा परुूिवा िाजा त्र्ाचं्र्ाजवळ जाऊन चौकशी 
कितो. त्र्ाचं्र्ाकडून त्र्ािा असे कळते की, कुबेिर्वनाहून पित रे्त असता उवयशी नामक सुंदि अप्सिेिा 
व णतच्र्ा णचत्रिेखा नावाच्र्ा सखीिा केणश नामक दैत्र्ाने पकडिे आहे. ते ऐकताच त्र्ानंा हेमकूट 
णशखिावि थाबंावर्ास सागंनू िाजा त्र्ाच्र्ा पाणिपत्र्ाथय जातो व थोयाच वळेाने णचत्रिेखेने सावििेल्र्ा 
मूस्च्छयत उवयशीिा घेऊन पित रे्तो. नंति काही वळेाने उवयशी र्ानावि रे्ते. त्र्ावळेचे णतचे सौंदर्य पाहून 
िाजा अगदी मोणहत होऊन जातो. तो म्हितो –  

 
अस्याः सगणववधौ प्रजापविरभूिन्द्रो िु कान्िप्रभः 
श्रृंगारैकरसः स्वय ंिु मदिो मासो िु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं िु ववषयर्व्यावृत्तकौिूहिो 
विमािंु प्रभवेन्मिोहरवमदं रूपं पुराणो मुविः ।। 

णवक्र॰ १, ८. 
 

‘ह्या सुंदिीिा णनमाि कििािा णवधाता िम्र् कातंीचा चंि, शृगंाििसपि मदन की कुसुमाकि वसंत असावा 
बिे? कािि वदेाभ्र्ासाने अिणसक झािेल्र्ा व उपर्ोग्र् णवषर्ाणंवषर्ी ज्र्ािा मुळीच औत्सुक्र् नाही अशा 
ब्रह्मसदेवरूपी जिठ ऋषीिा इतके मनोहि रूप कसे णनमाि किता रे्िाि!’ उवयशीचेही मन िाजाच्र्ा शौर्ाने 
व गोड र्ाषिाने आकृष्ट होते. नंति ते सवय एके णठकािी जमून बोित असतात, तो णचत्रिथ गंधवय तेथे रे्तो 
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व िाजास म्हितो, ‘महािाज, नािद ऋषींकडून उवयशीहििाची बातमी समजल्र्ाबिोबि इंिाने णतिा पित 
णमळणवण्र्ासाठी गधंवयसेनेिा आज्ञा केिी, पि मागात आम्ही र्ाटाकंडून आपल्र्ा णवजर्ाचे वियन ऐकून 
रे्थे आिो आहो. तिी आपि णहिा घेऊन इिंाकडे चिाव.े आपि इिंाचे मोठेच णप्रर् केिे आहे.’ ‘इंिाच्र्ा 
प्रर्ावाने त्र्ाच्र्ा पक्षाचे मजसािखे िोक णवजर्ी होतात’, असे िाजाने म्हिताच णचत्रिथ उत्ति कितो, 
‘अनुत्सेकः खिु णवक्रमािंकािः ।’ [णनगवीपिा हे शौर्ािा र्षूिच आहे]. र्ा र्ाषिात काणिदासाने 
आपिा आश्रर्दाता णवक्रमाणदत्र् हा गवयिणहत आहे, असे श्लेषिािा सूणचत केिे आहे. पे्रक्षकातं बसिेल्र्ा 
णवक्रमाणदत्र्ािा ही गर्मर्त स्तुणत आवडिी असेि, हे सागंावर्ास नकोच. नंति अप्सिा व गंधवय आकाशमागे 
जातात, पि विेीत अडकिेिी मोत्र्ाचंी एकाविी सोडणवण्र्ाच्र्ा णमषाने िाजािा पुनः एकदा 
पाहण्र्ाकणिता उवयशी जिा मागे िाहते. नंति िाजाही स्वनगिी पित जातो (अकं १). र्ानंति सुमािे एका 
पंधिवयाने दुसऱ्र्ा अंकातीि गोष्टी घडिेल्र्ा णदसतात. आिंर्ी एक छोटा प्रवशे घातिा आहे. त्र्ावरून 
आपिासं असे कळते की, िाजाने आपिे मन उवयशीवि बसिे आहे ही गोष्ट णवदूषकािा कळणविी होती व 
त्र्ािा ती गुप्त ठेवण्र्ाबद्दि बजाविे होते. पि काशीिाजाची मुिगी व पुरूिव्र्ाची िािी औशीनिी णहिा 
िाजाचे मन दुसऱ्र्ा कोिा स्त्रीवि बसल्र्ाचा संशर् आल्र्ावरून णतने आपल्र्ा णनपणुिका नामक दासीिा 
पाठणविे आहे. ती मोठ्या रु्क्तीने णवदूषकाकडून ते िहस्र् काढून घेते. नंति िाजकार्य पाहून झाल्र्ावि 
िाजा णवदूषकासह प्रवशे कितो. मनोणवनोदनाथय कोठे जाव,े असे िाजाने णवचािताच णवदूषक उत्ति कितो, 
‘चिा, आपि स्वर्ंपाकघिात जाऊ. तेथे पंचपक्वािे तर्ाि किण्र्ाकणिता जमणविेिी सामग्री पाहून आपिे 
मन िमणविे शक्र् आहे’. िाजािा अथातच ही सूचना पसंत पडत नाही. तेव्हा ते प्रमदवनात जातात. तेथे 
वसंतागमनामुळे आिेल्र्ा आम्रमजंिी पाहून िाजाचे मन जास्तच अस्वस्थ होते. तेव्हा उवयशीसमागमाचा 
एखादा उपार् शोधण्र्ासाठी िाजाने साणंगतल्र्ावि णवदूषक णवचाि किीत बसतो. िाजािा र्ावी समागमाचे 
सूचक असे शुर् शकुन होतात. त्र्ामुंळे तोही आशनेे वाट पाहत बसतो. इतक्र्ात णवमानात बसून उवयशी व 
णचत्रिेखा तेथे रे्तात. णवदूषक व िाजा र्ासं णवचािमग्न पाहून ते कार् बोितात ते ऐकण्र्ासाठी त्र्ा 
णतिस्कणििी णवदे्यने अदृश्र् होऊन जवळच उभ्र्ा िाहतात. इतक्र्ातक णवदूषक म्हितो, ‘िाजा! सापडिा 
मिा उपार्! स्वप्नात समागम करून देिािी णनिा सेवन कि हकवा उवयशीचे णचत्र काढून ते सािखे पाहत 
िहा’. िाजा म्हितो, ‘हे दोन्ही उपार् शक्र् नाहीत. माझे हृदर् मदनशिाचं्र्ा शल्र्ानंी रु्क्त असल्र्ामुळे 
मिा णप्ररे्चा समागम किणविािी णनिा प्राप्त होिे शक्र् नाही. बिे, णतचे णचत्र काढाव ेति ते पूिय व्हावर्ाच्र्ा 
अगोदिच माझ्र्ा नेत्रातं अश्रु उरे् िाणहल्र्ाणशवार् िाहिाि नाहीत. मिा होत असिेिा हा दारुि 
मदनसंताप उवयशीिा समजत नाही असे णदसते.’ ते ऐकताच उवयशी आपिी मदनबाधा वियन कििािे दोन 
श्लोक िचून ते एका र्जूयपत्रावि णिणहते व ते िाजापुढे टाकते. िाजािा ते वाचून प्रत्र्क्ष उवयशी 
रे्टल्र्ाइतका आनंद होतो. त्र्ाच्र्ा अंगुिींना घाम सुटतो. तेव्हा अक्षिे खिाब होऊ नरे्त म्हिनू तो ते 
र्जूयपत्र णवदूषकाजवळ देतो. नंति उवयशी व णचत्रिेखा प्रकट होतात, त्र्ाचें थोडे संर्ाषि होते तोच 
‘र्िताने अप्सिासं णशकणविेल्र्ा अष्टिसरु्क्त नाटकाचा प्रर्ोग पाहण्र्ाची इंिािा इच्छा आहे, तिी 
उवयशीिा घेऊन तू िौकि रे्’, असे एक देवदूत णचत्रिेखेस सागंतो. तेव्हा िाजाची अनुज्ञा घेऊन मोठ्या 
कष्टाने उवयशी सखीसह पित जाते. नंति मनोणवनोदाकणिता िाजा णवदूषकाकडे ते र्जूयपत्र मागतो. त्र्ाच्र्ा 
हातून ते पूवीच गळून वाऱ्र्ाने दुसिीकडे गेिे होते. तेव्हा तो म्हितो - ‘इथे ते कुठेही णदसत नाही. 
उवयशीच्र्ा मागाने गेिे असे णदसते.’ र्ा हिगजीपिाबद्दि िाजा त्र्ाची कानउघाडिी कितो. नंति ते 
दोघेही त्र्ाचा शोध करू िागतात. तोच णनपणुिका दासीसह औशीनिी िािी तेथे रे्ते. णतच्र्ा नूपुिात ते 
र्जूयपत्र जाऊन अडकते. णनपुणिका ते िािीिा वाचनू दाखणवते व हा उवयशीचा पे्रमिेख असावा, असे 
अनुमान किते. नंति िािी पुढे होऊन म्हिते, ‘महािाज! आपि शोधीत आहा ते हे र्जूयपत्र घ्र्ा!’ ‘मी 
दुसिेच काही पहात होतो’, अशी िाजा बताविी कितो. पि णतने िािीचे थोडेच समाधान होिाि! तेव्हा 
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णतिा प्रसि किण्र्ाकणिता िाजा णतच्र्ा पार्ां पडतो. त्र्ाकडे िक्ष न देता ती दासीसह णनघून जाते. तेव्हा 
णवदूषक म्हितो, ‘ही णनघून गेिी हे आपिासं बिेच झािे. ज्र्ाचे डोळे आिे आहेत, अशा मािसािा 
णदव्र्ाची ज्र्ोत समोि असिेिी सहन होत नाही’. त्र्ावि िाजा उत्ति कितो, ‘णमत्रा, असे नाही. उवयशीवि 
माझे पे्रम बसिे असिे तिी िािीणवषर्ी माझ्र्ा मनात पूवीप्रमािेच आदि आहे.’ नंति मध्र्ाह्नसमर् 
झाल्र्ामुळे दोघेही स्नानर्ोजनाथय जातात (अंक २). णतसऱ्र्ा अंकाच्र्ा आिंर्ीही एक िहान प्रवशे घातिा 
आहे. त्र्ातीि पल्लव व गािव र्ा र्ितमुनींच्र्ा णशष्ट्र्ाचं्र्ा संर्ाषिावरून आपल्र्ािा असे समजते की, 
उवयशी स्वगास पित गेल्र्ावि इंिसरे्समोि सिस्वतीने िचिेल्र्ा ‘िक्ष्मीस्वर्ंवि’ नामक नाटकाचा प्रर्ोग 
झािा. त्र्ात मेनकेने वारुिीची व उवयशीने िक्ष्मीची र्णूमका घेतिी होती. स्वर्ंविप्रसंगी वारुिीने िक्ष्मीिा 
णवचाििे, ‘सखे! हे णवष्ट्िूसह सवय िोकपाि रे्थे आिे आहेत. र्ापंैकी कोिावि तुझे मन बसिे आहे?’ 
त्र्ावि णतने ‘पुरुषोत्तमावि’ असे उत्ति द्यावर्ाचे, पि ‘बुणद्धः कमानुसाणििी’ र्ा न्र्ार्ाने िक्ष्मीवषेधािी 
उवयशीच्र्ा मुखातून ‘पूरूिव्र्ावि’ असे शब्द चुकून बाहेि पडिे व सवांचा णविस झािा. तेव्हा र्ितमुनींनी 
िागावनू ‘तुझे स्वगातीि स्थान नष्ट होईि’ असा शाप णदिा. पि इिंाने नाटकप्रर्ोग संपल्र्ावि खािी मान 
घािून बसिेल्र्ा उवयशीिा म्हटिे, ‘परुूिवा िाजा मिा रु्द्धात साहाय्र् कितो, तेव्हा त्र्ािा इष्ट ते मिा 
केिे पाणहजे; कणिता तू त्र्ाकडे जा व तुझ्र्ा मुिाचे त्र्ािा दशयन होईपरं्त त्र्ाच्र्ाजवळ िहा.’ मागीि 
अंकातीि गोष्टी घडल्र्ा त्र्ाच णदवशी णतसऱ्र्ा प्रहिी विीि प्रकाि झािा असावा. त्र्ा णदवशी िात्री 
घडिेिा वृत्तातं र्ानंतिच्र्ा मुख्र् प्रवशेात वर्मििा आहे. आिंर्ी कंचकुी प्रवशे कितो व पुढीिप्रमािे 
सार्कंाळचे वियन कितो –  

 
उत्कीणा इव वासयवष्षु विशाविद्रािसा बर्पहणो 
धूपैजािववविःसृिैवणिभयः संवदनधपाराविाः । 
आचारप्रयिः सपुष्पबविषु स्थािेषु चार्पचष्मिीः 
सन्ध्यामंगिदीवपका ववभजिे शुद्धान्िवृद्धाजिः ।। 

णवक्र॰ ३, २. 
 
र्ा श्लेकात संध्र्ासमर्ाचे सुदंि वियन केिे आहे. नंति िाजा व णवदूषक प्रवशे कितात. तेव्हा ‘मणिहम्र्ाच्र्ा 
गच्चीवरून आज िात्री चंि चागंिा णदसेि. तिी त्र्ाचा िोणहिीशी संर्ोग होईपरं्त महािाजासंमवते पाहत 
बसाव,े अशी माझी इच्छा आहे’ असा िािीचा णनिोप कंचुकी िाजास कळणवतो. तेव्हा ते सवय गच्चीवि 
जातात. तेथे उदर्ोन्मुख चिंाच्र्ा णकििानंी अंधकाि नाहीसा होत आहे, असे पाहून िाजा त्र्ा दृश्र्ाचे 
खािीिप्रमािे वियन कितो –  

 
उदयगूढशशाङ्कमरीवचवभस्िमवस दूरवमिः प्रविसावरिे । 
अिकसंयमिावदव िोचिे हरवि मे हवरवाहिवदङ् मुखम् ।। 

णवक्र॰ ३, ६. 
 
‘उदर्पवयताआड असिेल्र्ा चंिाच्र्ा णकििानंी अधंकाि दूि साििा असता पूवयणदशचेे मुख जिू कार् 
विेीफिी केल्र्ासािखे णदसत आहे व माझ्र्ा नेत्रानंा आनंदवीत आहे.’ र्ा वियनात समासोणक्त व उत्पे्रक्षा र्ा 
अथािंकािाचंा मधुि संर्ोग झािा आहे. चिं हा पूवय णदशचेा पणत. तो णक्षणतजावि आिा नव्हता तेव्हा 
णविणहिी स्त्रीचे केश तैिाणदसंस्काि नसल्र्ामुळे णतच्र्ा मुखावि पसितात, तसा अंधकाि पूवयणदशा व्र्ापून 
िाणहिा होता. पि उदर्ोन्मुख चंिाच्र्ा णकििानंी अधंकाि दूि सािल्र्ामुळे पूवय णदशचेे मुख विेीफिी 
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करून पतीच्र्ा आगमनाची प्रतीक्षा कििाऱ्र्ा स्त्रीच्र्ा मुखासािखे दृष्टीस आनंद देत आहे, असा िाजाचा 
आशर् आहे. णततक्र्ात चंि उगवतो. ते पाहून णवदूषक म्हितो, ‘हा पहा मोडक्र्ा मोदकासािखा णदसिािा 
चंि उगविा आहे!’ णवदूषक हा मोठा अधाशी; तेव्हा त्र्ाच्र्ा उपमा खाद्यपेर्ाणदकातूंनच घेतिेल्र्ा 
असिाि! ते र्ाप्रमािे बोित बसिे आहेत, तो अणर्साणिकेचा वशे केिेिी उवयशी व णचत्रिेखा ह्या 
णवमानातून तेथे रे्तात. आपल्र्ा णविहाने झुित असिेल्र्ा िाजाचे र्ाषि ऐकून उवयशी प्रकट होिाि, तोच 
उपहािाचे सामान घेतिेल्र्ा दासीसह औशीनिी िािी तेथे रे्ते. णतने शुभ्रवस्त्र नेसिे होते, सौर्ाग्र्दशयक 
असेच अिंकाि अंगावि घातिे होते व व्रतस्थ असल्र्ामुळे अणर्मान टाकिा होता. णतिा पाहून 
उवयशीिाही णतच्र्ाबद्दि आदि वाटतो. िाजा णतिा देवी म्हिून सबंोणधतो. ते पाहून ती म्हिते, ‘खिोखि 
णहिा देवी ही पदवी चागंिी शोर्ते. तेजस्वीपिात इंिािीपेक्षा ही कोित्र्ाही प्रकािे कमी नाही.’ नंति 
चंिणकििाचें गंधपुष्ट्पाणदकानंी अचयन करून व णवदूषकािा उपार्न देऊन िािी िाजाचीही पूजा किते व 
हात जोडून म्हिते - - ‘र्ा िोणहिीचिंाच्र्ा जोडप्र्ािा साक्षी ठेवनू मी सागंते की, णजच्र्ावि आपिे पे्रम 
आहे व जी आपल्र्ा समागमािा उत्सुक आहे, णतच्र्ाशी आजपासून मी पे्रमाने वागेन.’ त्र्ावि णवदूषक 
आपल्र्ाशीच म्हितो, ‘हातातून मासा णनसटल्र्ावि धीवि म्हितो, बिे झािे, मिा पुण्र् िागेि.’ नंति 
िािी गेल्र्ावि उवयशी व णचत्रिेखा प्रकट होतात. प्रथमचे स्वागत-कुशिप्रश्नाणद झाल्र्ावि णचत्रिेखा 
िाजािा णवनंती किते की, वसंत ऋतु संपल्र्ावि उष्ट्िकाळी मिा सूर्ाची सेवा किावर्ाची आहे, तिी 
माझ्र्ा सखीिा स्वगाची आठवि न होईि असे किाव.े त्र्ावि णवदूषक म्हितो, ‘अहो तुमच्र्ा स्वगात ना 
खािे ना णपिे! केवळ माशासािखे डोळ्र्ाचंी उघडझाप न किता िाहाव ेिागते!’ नंति णचत्रिेखा गेल्र्ावि 
िात्र बिीच झािी असे पाहून ते सवय आत जातात (अकं ३). र्ानंति चौदा-पंधिा वषांनी घडिेल्र्ा गोष्टी 
चौर्थर्ा अंकात वर्मिल्र्ा आहेत. मध्र्ंतिी झािेिा वृत्तातं णचत्रिेखा व सहजन्र्ा र्ा अप्सिाचं्र्ा संर्ाषिातून 
आपिासं कळतो. मागीि अंकात वर्मिल्र्ाप्रमािे िाजा व उवयशी र्ाचंा समागम झाल्र्ावि काही काळाने 
िाज्र्कािर्ाि अमात्र्ावंि सोपवनू िाजा उवयशीसह गन्धमादनपवयतावि णवहाि किण्र्ास गेिा. तेथे एकदा 
मन्दाणकनीच्र्ा तीिावि वाळूच्र्ा टेकया करून खेळत असिेल्र्ा णवद्याधिकुमािीकडे िाजा णनिखून पाहत 
होता. त्र्ावरून उवयशीिा िाग रे्ऊन ती तेथून णनघून गेिी व कार्मत्तकस्वामीच्र्ा वनात णशििी. 
कार्मत्तकस्वामी हा आजन्म ब्रह्मसचािी व स्त्रीदशयन अणनष्ट मानिािा. त्र्ाने ‘र्ा अिण्र्ात कोिा स्त्रीने प्रवशे 
केल्र्ास ती िता होईि’ असा णनर्म केिा होता. त्र्ाप्रमािे उवयशीचेही रूपातंि झािे. इकडे उवयशीचा 
णविह सहन न होऊन िाजा िानोमाळ र्टकू िागिा आहे व वषा ऋतूचे मेघ णदसू िागल्र्ामुळे त्र्ाची 
अवस्था जास्तच कठीि होिाि आहे, असे त्र्ाचं्र्ा संर्ाषिावरून आपिास कळते. नंति मुख्र् प्रवशेात 
उवयशीणवर्ोगान वडेा झािेिा िाजा प्रवशे कितो व मेघ, िता, वृक्ष, पशु-पक्षी इत्र्ाणदकासं आपल्र्ा स्त्रीची 
बातमी णवचािीत र्टकत िाहतो. आकाशातून जिवषाव कििाऱ्र्ा मेघािाच उवयशीहिि कििािा िाक्षस 
समजून िाजा म्हितो - ‘अिे दुिात्म्र्ा! थाबं. माझ्र्ा णप्रर्तमेिा घेऊन कोठे चाििास? अिे हा पवयत 
णशखिावरून आकाशात उडी मारून माझ्र्ाविच बािाचंी वृणष्ट कितो आहे!’ थोडा णवचाि केल्र्ावि हा 
िाक्षस नसून मेघ आहे, असे िाजािा वाटते –  

 
िवजिधरः संिद्धोऽय ंि दृप्तविशाचरः 
सुरधिुवरदं दूराकृष्ं ि िाम शरासिम् । 
अयमवप पटुधारासारो िं बाणपरम्परा 
किकविकषग्स्िनधा ववदु्यत् वप्रया ि ममोवणशी ।। 

णवक्र॰ ४, १. 
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थोडे पुढे गेल्र्ावि त्र्ािा र्मूीवि पडिेिे व ओष्ठिागाने िक्तविय झािेल्र्ा अश्रुहबदंूनी अंणकत असे उवयशीचे 
णहिव ेस्तनाशुंक सापडिे असे वाटते, पि णनिखून पाहतो तो इिंगोप नावाचे ताबंडे णकडे णजच्र्ावि पसििे 
आहेत, अशी नव्र्ा गवताची हिळी. असे हहडता हहडता त्र्ािा एक िक्तविय मणि णदसतो. ‘णजच्र्ा विेीत हा 
घािण्र्ासाठी द्यावर्ाचा ती माझी णप्रर्ाच आता दुियर् झाल्र्ामुळे र्ािा घेऊन कार् किावर्ाचे?’ असे 
िाजािा वाटते. पि इतक्र्ात, ‘पावयतीच्र्ा पार्ाच्र्ा अिक्तकापासून झािेिा हा मणि िौकिच णप्रर्जनाचंा 
संगम घडवनू आितो; तेव्हा तू तो अवश्र् घे’, असे एका ऋषीचे शब्द ऐकून िाजा तो उचिून घेतो व 
जवळच पुष्ट्पिणहत असताही मनोिम णदसिाऱ्र्ा ितेस आहिणगतो तो उवयशी प्रकट होते. नंति ‘आपि िाज्र् 
सोडून आल्र्ास फाि काळ झािा, प्रजा मिा दोष देत असतीि’ असे म्हिून उवयशी पित जाव,े असे 
सुचणवते. त्र्ाप्रमािे ती दोघे िाजधानीस जातात (अकं ४). र्ानंति िौकिच पाचव्र्ा अंकातीि गोष्टी 
घडल्र्ा आहेत. पित आल्र्ावि एके णदवशी गंगार्मुनाचं्र्ा संगमावि िाण्र्ासंह स्नान करून िाजा 
वस्त्रािंकाि धािि किीत असता एक गृध्राने तो संगमनीर् मणि मासंखंड समजून उचिून नेल्र्ाचे त्र्ास 
समजते. तेव्हा तो तसाच उठून बाहेि रे्तो व त्र्ास मािण्र्ाकणिता धनुष्ट्र्बाि मागतो. ते आिण्र्ापूवीच तो 
गृध्र दृष्टीच्र्ा टप्प्र्ाच्र्ा पिीकडे जातो. ते पाहून ‘सार्ंकाळी तो एखाद्या वृक्षावि बसेि, तेव्हा त्र्ावि नजि 
ठेवावी’, अशी आपिी आज्ञा नगिाध्र्क्षास कळणवण्र्ास िाजा कंचकुीस सागंतो. नंति णवदूषकाबिोबि 
त्र्ाणवषर्ी बोित असता कंचुकी तो मणि व एक बाि घेऊन पित रे्तो. बािाविीि अक्षिे वाचताच तो 
आपिापासून उवयशीस झािेल्र्ा आरु् नावाच्र्ा कुमािाचा आहे, असे िाजास समजते.तेव्हा त्र्ािा फाि 
आिर्य वाटते. तो म्हितो, ‘माझा व उवयशीचा फक्त नैणमषेर् सत्राच्र्ा वळेी णवर्ोग झािा होता, त्र्ावळेीसुद्धा 
ती गर्यवतीही असल्र्ाचे णदसिे नाही मग प्रसूणत कोठिी?’ र्ावि णवदूषक उत्ति कितो, ‘अिे! उवयशी ही 
णदव्र्ागंना!ं णदव्र् णस्त्रर्ा मानुषी णस्त्रर्ापं्रमािेच सवय बाबतीत असतात, असे समजू नको.’ र्ाप्रमािे ते बोित 
बसिे आहेत, तो कंचुकी प्रवशे कितो व च्र्वनाश्रमातून एक तापसी कुमािािा घेऊन आिी असल्र्ाचे 
िाजािा कळणवतो. कुमािािा पाहताच त्र्ाच्र्ा व िाजाच्र्ा चेहऱ्र्ातंीि सादृश्र् णवदूषकाच्र्ा िक्षात रे्ते. 
िाजािाही वात्सल्र्पे्रमाचे र्िते रे्ते. तो म्हितो –  

 
बाष्पायिे विपवििा मम दृवष्रग्स्मन् 
वात्सल्यबग्न्ध हृदय ंमिसः प्रसादः . 
सञ्जािवेपथुवभरुग्ज्र्िधैयणवृवत्त- 
वरच्छावम चैिमदय ंपवररब्धुमङ्त गैः ।। 

णवक्र॰ ५, ९. 
 
‘र्ािा पाणहल्र्ाबिोबि माझ्र्ा नेत्रातं अश्रु उरे् िाणहिे आहेत, हृदर् वात्सल्र्पूिय व मन प्रसि झािे आहे. 
स्वतःचा धीिस्वर्ाव टाकून कंणपत अशा अंगानंी र्ािा कवटाळाव,े अशी मिा इच्छा होत आहे.’ 
कुमािािाही तत्सदृश पे्रमाचा अनुर्व रे्तो. नंति तापसी म्हिते, ‘जन्मल्र्ाबिोबि र्ा कुमािािा उवयशीने 
माझ्र्ा स्वाधीन केिे. र्गवान् च्र्वनांनी र्ाचे जातकमाणद संस्काि करून र्ािा धनुर्मवद्या णशकणविी. आज 
पुष्ट्पे, सणमधा वगैिे आिण्र्ाकणिता ऋणषकुमािाबंिोबि बाहेि गेिा असता र्ाने मासंखंड तोंडात धििेल्र्ा व 
झाडावि बसिेल्र्ा एका गृध्रािा माििे. तेव्हा च्र्वनऋषींनी मिा बोिावनू र्ािा पित किावर्ास 
साणंगतिे आहे.’ नंति कुमाि िाजािा नमस्काि कितो. तेव्हा िाजा म्हितो, ‘हा तुझ्र्ा णपत्र्ाचा णप्रर्णमत्र 
ब्राह्मसि बसिा आहे, र्ािा णनःशकंपिे वदंन कि’. त्र्ावि णवदूषक म्हितो, ‘र्ािा र्ीणत का वाटावी? 
आश्रमात वास केल्र्ामुळे र्ाने माकडे पाणहिीच असतीि!’ नंति उवयशी प्रवशे किते. कुमािािा पाहताच 
णतच्र्ा हृदर्ातही अपत्र्स्नेहाचा उमाळा रे्तो; पि पतीिा आपल्र्ा पुत्राचे दशयन झाल्र्ामुळे इंिाच्र्ा 
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आजे्ञप्रमािे आता त्र्ाचा व आपिा णवर्ोग होिाि, हा णवचाि मनात रे्ताच णतच्र्ा नेत्रातूंन अश्रु वाहू 
िागतात.िाजािा त्र्ाचे कािि समजताच तो कुमािािा िाज्र्ाणर्षेक करून आश्रमात जाण्र्ाचा णनिर् 
कितो. पि णततक्र्ात नािद ऋणष तेथे रे्तात व इंिाचा पुढीि णनिोप िाजािा कळणवतात : ‘िाजा, 
णत्रकािदशी मुनींनी पुढे सुिासुिाचंा संग्राम होिाि आहे, असे साणंगतिे आहे. तू आमचा रु्द्धातीि 
साहाय्र्क, म्हिून तू आताच शस्त्रसनं्र्ास करू नको. ही उवयशी जन्मर्ि तुझी सहधमयचाणििी म्हिून 
िाहीि.’ नंति इंिाने पाठणविेल्र्ा जिाणदकानंी अप्सिा आर्िूा र्ौविाज्र्ाणर्षेक कितात. नािदाणदकासं 
कुमािाने नमस्काि केल्र्ावि त्र्ािा सवयजि घेऊन जातात व र्ितवाक्र्ाने नाटक समाप्त होते (अकं ५). 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ व ‘अणर्ज्ञानशाकंुति’ र्ा काणिदासाच्र्ा इति नाटकाचं्र्ा नावाप्रमािे प्रस्तुत 

नाटकाचे ‘णवक्रमोवयशीर्’ हे नाव अनुरूप र्ासत नाही. परुूिव्र्ाचे णवक्रम हे नाव होते, असा कोठेही उल्लेख 
आिेिा नाही. तेव्हा णवक्रमाने म्हिजे पिाक्रमाने प्राप्त करून घेतिेल्र्ा उवयशीणवषर्ी हे नाटक असल्र्ाने 
त्र्ािा ‘णवक्रमोवयशीर्’ हे नाव कवीने णदिे, अशी उपपणत्त िावावी िागते. असे नाव देण्र्ात कवीचा 
आपल्र्ा आश्रर्दात्र्ाचे नाव आपल्र्ा कृतीशी सिंग्न किण्र्ाचा हेतु असावा. विीि हेतूनेच त्र्ाने ‘णवक्रम’ 
हा शब्द र्ा नाटकात दोन णठकािी र्ोणजिा आहे, हे मागे दाखणविेच आहे. [िाजशखेिाने आपल्र्ा ‘प्रचण्डपाण्डव’ 
नाटकाच्र्ा व आर्यक्षमेीश्विाने आपल्र्ा ‘चण्डकौणशक’ नाटकाच्र्ा नावात आपल्र्ा आश्रर्दात्र्ा िाजाच्र्ा नावाचा गर्मर्त उल्लेख केिा आहे, हे आम्ही 
अन्र्त्र दाखणविे आहे  .शािदाश्रम वार्मषक , १९३३, पृ  .२६. ] 

 
काणिदासाने र्ा नाटकाचे कथानक कोठून घेतिे, ते णनिर्पूवयक सागंता रे्त नाही. पुरूिवा व 

उवयशी र्ाचंी पे्रमकथा अत्र्ंत प्राचीन आहे, हे ऋ. १०.९५ र्ा सूक्तावरून णदसून रे्ते. र्ा सूक्तात पुरूिवा व 
उवयशी र्ाचंा संवाद णदिा आहे. सूक्ताची र्ाषा काही णठकािी दुबोध आहे, तथाणप, त्र्ाचा सामान्र्तः अथय 
समजण्र्ास फािशी अडचि रे्त नाही. णशवार् त्र्ा सूक्ताचा संदर्य व काही ऋचाचें स्पष्टीकिि 
‘शतपथब्राह्मसिा’ त (५, १ – २). आढळते. त्र्ावरून पुढीि गोष्ट णदिी आहे : "उवयशी नावाच्र्ा अप्सिेचे 
पुरूिव्र्ावि पे्रम बसून ती त्र्ाच्र्ा सहवासात काही काि िाहत होती. प्रथमतःच णतने पुढीि अटी घातल्र्ा 
होत्र्ा : ‘माझे दोन मेंढे नेहमी माझ्र्ा शर्नागािात बाधंिे पाणहजेत व तू नग्न असताना कधीही माझ्र्ा दृष्टीस 
पडू नरे्.’ िाजाने त्र्ा दोन्ही अटी कबिू केल्र्ा होत्र्ा. कािातंिाने उवयशी गिोदि झािी. इकडे उवयशी 
गेल्र्ामुळे स्वगय शून्र्वत् र्ासू िागिा, म्हिून णतिा पित आिण्र्ासाठी गंधवांनी एक रु्णक्त र्ोणजिी. 
त्र्ानंी एका िात्री मेंढ्यानंा उचिून नेऊन मािण्र्ास सुरुवात केिी. त्र्ाचें ओिडिे ऐकून उवयशी म्हिािी, 
‘माझ्र्ा र्ा िाडक्र्ाचें िक्षि किण्र्ास रे्थे कोिीच नाही कार्?’ तेव्हा िाजा नग्नावस्थेत तसाच िगबगीने 
त्र्ाचं्र्ा िक्षिाथय धाविा. तो उवयशीच्र्ा दृष्टीस पडावा म्हिून गंधवांनी णततक्र्ात णवजेचा िख्ख उजेड 
पाडिा. आपल्र्ा अटीप्रमािे उवयशी सोडून जाऊ िागिी तेव्हा िाजाने णतिा पिोपिीने णवनणविे, त्र्ावळेचा 
त्र्ाचंा संवाद ‘ऋग्वदेा’च्र्ा विीि सूक्तात णदिा आहे. ‘तुझ्र्ा पे्रमाने वडेावनू मी र्टकत िाहीन. कडेिोटाने 
प्राित्र्ाग किीन व आपिे शिीि कोल्ह्याकुत्र्र्ाकंडून खाववीन’, असे िाजा म्हिािा. तेव्हा उवयशी उत्ति 
किते, ‘परुूिवा! आपिा कडेिोट करून घेऊ नको हकवा प्रािही टाकू नको! तुझ्र्ा शिीिािा कोल्हेकुते्र 
इजा न किोत! तू पित जा! णस्त्रर्ाचें पे्रम स्स्थि नसते. त्र्ांची हृदरे् िाडंग्र्ाच्र्ा हृदर्ासािखी असतात.’ 
शवेटी णतिा दर्ा रे्ऊन वषाच्र्ा शवेटी एक िात्रर्ि त्र्ाच्र्ाबिोबि िाहण्र्ाचे णतने कबूि केिे. नंति त्र्ाने 
गंधवांना सतुंष्ट केिे व त्र्ानंी साणंगतल्र्ाप्रमािे मनुष्ट्र्िोकी स्वगीर् अस्ग्न आिनू व र्ज्ञ करून गंधवयरूप 
प्राप्त करून घेतिे.” ‘शतपथब्राह्मसिा’तीि विीि गोष्टी थोया फाि फिकाने ‘णवष्ट्िु’ व ‘र्ागवत’ र्ा 
पुिािातंही आिी आहे. उवयशीिा णमत्रावरुिाचंा शाप झाल्र्ामुळे मनुष्ट्र्िोकी वास्तव्र् किाव ेिागिे, ही 
अणधक माणहती त्र्ा पुिािातं आढळते. र्ाणशवार् र्ा गोष्टीचे एक णनिाळेच स्वरूप ‘कथासणित्सागिा’त 
णदसून रे्ते, तेही स्वकािीन ‘बृहत्कथे’वरून काणिदासािा पणिणचत असाव.े ‘कथासणित्सागिा’त म्हटिे 
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आहे की, पुरूिवा हा णवष्ट्िरु्क्त असल्र्ाने णवष्ट्िूने उवयशी त्र्ािा देण्र्ाणवषर्ी इिंािा आज्ञा केिी; एके 
णदवशी तो णतच्र्ासह इिंसरे्त बसिा असता िंरे्ने नृत्र्ात काही चूक केल्र्ावरून िाजा हसिा; तेव्हा 
नृत्र्ाचार्य तुम्बरु र्ािा िाग रे्ऊन त्र्ाने ‘उवयशीचा व तुझा णवर्ोग होईि’ असा शाप णदिा; पढेु तपिरे्ने 
णवष्ट्िूिा संतुष्ट करून िाजाने उवयशीची प्राणप्त करून घेतिी. 

 
पुरूिवा व उवयशी र्ाचं्र्ा पे्रमकथाचंी विीि काणिदासकािीन स्वरूपे िक्षात घेतल्र्ास कवीजी 

कल्पकता र्ा नाटकात उत्तम िीतीने णदसून रे्ईि. उवयशीिा काही शाप झाल्र्ामुळे थोडे णदवस मृत्रु्िोकी 
वास्तव्र् किाव े िागिे होते व णतने घातिेल्र्ा अटी िाजाने मोडल्र्ामुळे ती पित स्वगास गेिी, असे 
‘शतपथब्राह्मसि’ व पुिािे र्ात वर्मििे होते, ति ‘बृहत्कथे’त तुम्बरूच्र्ा शापाने िाजाचा व णतचा णवर्ोग 
झािा, असे दाखणविे होते. र्ा सवय घटनाचंा काणिदासाने आपिे सणंवधानक िचताना मार्ममकपिे उपर्ोग 
करून घेतिा आहे. पणहल्र्ा अंकातीि उवयशीहििाचा व तदनंति परुूिवा व उवयशी र्ाचं्र्ा प्रथमदशयनाचा 
िम्र् प्रसंग कवीच्र्ा प्रणतरे्ने नवीनच णनमाि केिेिा णदसतो. णतसऱ्र्ा अंकात उल्लेणखिेिा र्ितमुनीचा 
शाप बृहत्कथेतीि तुम्बरूच्र्ा शापावरून कवीिा सुचिा असावा. ‘शतपथब्राह्मसि’ व पुिािे र्ात वर्मििेल्र्ा 
उवयशीच्र्ा अटी किेच्र्ा दृष्टीने िम्र् नसल्र्ाने त्र्ा जागी कवीने पत्रदशयनाची अट घातिी आहे. चौर्थर्ा 
अंकातीि कार्मत्तकस्वामीचा णनर्म, त्र्ामुळे उवयशीचे रूपपणिवतयन, परुूिव्र्ाचा शोक इत्र्ाणद प्रसंग व सबधं 
पाचवा अंक ही काणिदासाच्र्ाच कल्पकतेची फळे होत. कुमािाचे दशयन झाल्र्ाबिोबि उवयशीस स्वगास 
पित जाव े िागिे असते, ति िाजाही तपिरे्कणिता आश्रमात जाता व त्र्ार्ोगे नाटकाचा अंत 
दुःखपर्यवसार्ी झािा असता. ससं्कृत नाट्यशास्त्राच्र्ा णनर्माप्रमािे असे कििे शक्र् नव्हते, म्हिनू 
शवेटल्र्ा अंकात नािदाकडून इंिाचा णनिोप िाजािा कळवनू काणिदासाने नाटकाचा शवेट गोड केिा 
आहे. र्ा नाटकाच्र्ा पणहल्र्ा तीन अकंातंल्र्ा सणंवधानकासािखी कथा ‘मत्स्र्पुिािा’त णदिेिी आढळते, 
त्र्ावरून काणिदासाने ती तेथून घेतिी असावी, असे णकत्रे्क णविानानंी म्हटिे आहे. पि सध्र्ाच्र्ा 
पुिािाचं्र्ा प्रती णवश्वसनीर् नाहीत. त्र्ातं वळेोवळेी नव्र्ा नव्र्ा कथा घुसडिेल्र्ा आहेत, हे आता णसद्ध 
झािे आहे. म्हिनू ‘मत्स्र्पिुािा’नेच पुरूिवा व उवयशी र्ाचं्र्ा पे्रमकथेचे इति पुिािातं णदसिािे स्वरूप 
टाकून देऊन त्र्ाच्र्ा जागी ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि िम्र् कथानक संणक्षप्त रूपाने णदिे आहे, असे म्हिता रे्ते. 
[‘मत्स्र्पुिािा’तीि कथेत ‘बृहत्कथा’ व ‘णवक्रमोवयशीर्’ र्ातंीि वियनाचें णमश्रि झािेिे णदसते. कािि त्र्ातं ‘िक्ष्मीस्वर्ंविप्रसगंी मेनका व िंर्ा 
र्ाचं्र्ाबिोबि िक्ष्मीरूपधािीिी उवयशी नाचत असता र्िताने णशकणविेिा अणर्नर् णवसििी’ असे म्हटिे आहे. स्वर्ंविप्रसगंी प्रत्र्क्ष वधूिा 
नाचावर्ािा िावल्र्ाने होिािे अनौणचत्र् ही कथा ‘मत्स्र्पुिािा’त घुसडिाऱ्र्ाच्र्ा िक्षात आिेिे णदसत नाही.] 

 
‘णवक्रमोवयशीर्ा’चे सणंवधानक काणिदासाच्र्ा पणहल्र्ा नाटकातल्र्ा इतके गंुतागंुतीचे नाही. 

कथानकाच्र्ा नागमोडी वळिात पे्रक्षकाचें णचत्त िोधण्र्ापेक्षा स्वर्ाविेखनाच्र्ा िम्र् दशयनाने ते आकृष्ट कििे 
बिे, असे कवीिा वाटिे असाव.े कािि काही असिे तिी ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा मानाने र्ात 
संणवधानकचातुर्य बिेच कमी णदसते. दुसऱ्र्ा व णतसऱ्र्ा अंकातीि काही घटनाचंी कथानकाच्र्ा गतीिा 
आवश्र्कता र्ासत नाही. उदाहििाथय, त्र्ा अकंातंीि औशीनिी िािीचे प्रवशे णविोधदशयनाने उवयशीच्र्ा 
स्वर्ावािा जास्त उठाव णमळावा र्ाकणिताच घातिेिे णदसतात. र्ातंीि र्ाषा मात्र पणहल्र्ा 
नाटकातल्र्ाप्रमािेच प्रासाणदक, सौष्ठवरु्क्त व सािंकृत आहे. र्ात संर्ोग व णवप्रिंर् र्ा णिणवध शृगंािाचंा 
उत्तम पणिपोष झािा आहे. तथाणप चौर्थर्ा अंकात आिंर्ापासून अखेिपरं्त िाजा जवळ जवळ एकाच 
पद्धतीने शोक किीत असिेिा दाखणविा आहे. शोक िसाचा उठाव होण्र्ाकणिता इति िसाचंी र्ोजना 
केिी नाही, त्र्ामुळे तो अंक कंटाळवािा होतो. 
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‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा मानाने र्ा नाटकात पाते्र संख्रे्ने कमी असिी, तिी जास्त काळजीपूवयक 
िंगणविेिी आहेत. र्ात परुूिवा, णवदूषक व आरु् ही पुरुषपाते्र आणि उवयशी व औशीनिी ही स्त्रीपाते्र प्रमुख 
आहेत. परुूिवा हा नार्क धीिोदात्त आहे. हा अत्र्ंत शूि, पे्रमी व दाणक्षण्र्सपंि असा दाखणविा आहे. 
नाटकाच्र्ा आिंर्ी केणश दैत्र्ावि त्र्ाने णमळणविेल्र्ा णवजर्ाने तो उवयशीप्रमािेच पे्रक्षकाचेंही मन आकृष्ट 
करून घेतो. त्र्ाच्र्ा शौर्ामुळे प्रत्र्क्ष इिंािाही त्र्ाच्र्ा मदतीची जरूिी िागते. णवनर्ाने ति त्र्ाचे शौर्य 
जास्तच खुिून णदसते. उवयशीवि त्र्ाचे णनस्सीम पे्रम असल्र्ामुळे णतचा णविह होताच तो अगदी वडेावनू 
जातो आणि ितावृक्षासं व पशुपक्ष्र्ासं णतची बातमी णवचािीत र्टकत िाहतो. काणिदासाच्र्ा इति 
नाटकातंीि नार्कापं्रमामे हाही बहुपत्नीक आहे. तथाणप र्ािा आपल्र्ा ज्रे्ष्ठ िाज्ञीच्र्ा गुिाबंद्दि आदि 
आहे. अन्र् स्त्रीवि आपिे पे्रम गेिे आहे, हे िक्षात आल्र्ास णतिा अत्र्ंत वाईट वाटेि म्हिनू शक्र् तो ही 
गोष्ट णतजपासून िपवनू ठेवण्र्ाचा तो प्रर्त्न कितो. अस्ग्नणमत्राच्र्ा मानाने र्ाचा स्वर्ाव बिा दाखणविा 
असिा, तिी दुष्ट्र्ंताचे प्रजावात्सल्र्ाणद गुि र्ाच्र्ामध्रे् णदसत नसल्र्ाने हा त्र्ाच्र्ापेक्षा कमी प्रतीचा 
ठितो. र्ा नाटकातीि मािवक नामक णवदूषक ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि गौतमाप्रमािेच खाद्यिोिुप 
आहे, पि बुद्धीने मात्र त्र्ाच्र्ापेक्षा फािच कमी प्रतीचा णदसतो. िाजािा मािणवकेचे प्रथम दशयन व पुढे 
समागम होण्र्ाकणिता गौतम नाना प्रकािच्र्ा रु्क्त्र्ा र्ोजतो, पि हा मािवक िाजाचे उवयशीवि पे्रम बसिे 
आहे एवढीही गुप्त गोष्ट औशीनिीच्र्ा चतुि दासीपासून िपव ू शकत नाही. त्र्ाच्र्ा र्ोळसिपिामुळेच 
औशीनिी िािीच्र्ा प्रवशेानंा अवसि णमळतो. खाद्यपेर्ाणदकातूंन घेतिेल्र्ा उपमाणद अिंकािानंी व 
स्वतःच्र्ा कुरूपतेने इति पात्राचें व पे्रक्षकाचें मनोिंजन कििे एवढेच र्ाचे काम आहे. कथानकािा वळि 
देण्र्ात र्ाचा फािसा उपर्ोग होत नाही. णतसिे पुरुषपात्र िाजकुमाि आर्ूचे. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि 
कुमाि वसुणमत्र िंगर्मूीवि रे्त नाही. त्र्ाच्र्ा शौर्ाणवषर्ीचे वियन ऐकून पे्रक्षकासं त्र्ास पाहण्र्ाची इच्छा 
होते, पि ती अतृप्त िाहते. काणिदासाने र्ा नाटकात प्रथमच एका अल्पवर्स्क कुमािास िंगर्मूीवि आििे 
आहे. वसुणमत्रापेक्षा आरु् हा िहान आहे. तथाणप त्र्ाचा स्वर्ावपणिपोष चागंिा झािा आहे. त्र्ाचे 
धनुर्मवदे्यतीि नैपुण्र्, आपल्र्ा णपत्र्ाणवषर्ी वाटिािे सहजपे्रम व च्र्वनाश्रमातीि प्राण्र्ावंिीि त्र्ाची ममता 
ही थोडक्र्ात पि उत्तम िीतीने दाखणविी आहेत. स्त्रीपात्रातं उवयशी ही प्रमुख आहे. ही अप्सिा असल्र्ाने 
स्वरूपाने अप्रणतम आहे, हे सागंावर्ास नकोच. संस्कृत नाट्यशास्त्रकािाचं्र्ा वगीकििाप्रमािे ही ‘साधाििा’ 
व ‘प्रगल्र्ा’ आहे. णहचे परुूिव्र्ावि णनस्सीम पे्रम आहे. आपिी उपर्ोगिािसा तृप्त झाल्र्ावि पतीणवषर्ी 
बेपवाई दाखणविािी व त्र्ाच्र्ा णवनविीस ‘णस्त्रर्ाचंी मतै्री शाश्वत नसते. त्र्ाचंी हृदरे् िाडंग्र्ाचं्र्ा 
हृदर्ासािखी असतात’, असे णनियज्जपिाने उत्ति देिािी अत्र्ंत स्वाथी स्त्री असे णतचे स्वरूप ऋग्वदेाणद 
प्राचीन गं्रथातं णदसते, पि काणिदासाच्र्ा प्रणतरे्च्र्ा मुशीतून बाहेि पडल्र्ावि णतचा स्वर्ाव बिाच 
बदििेिा णदसतो. िाजािा पुत्रदशयन झाल्र्ावि इिंाने घातिेल्र्ा अटीप्रमािे आपिास पतीचा णवर्ोग 
होिाि, र्ा कल्पनेने णतिा अत्र्ंत दुःख होते. तथाणप णतचा स्वाथीपिा समूळ नष्ट झािेिा णदसत नाही. 
स्वतःच्र्ा उपर्ोगाकणिता पोटच्र्ा गोळ्र्ािा जन्मणदनापासून दुसऱ्र्ाच्र्ा स्वाधीन किण्र्ात णतिा 
र्स्त्कंणचत् ही वाईट वाटिेिे णदसत नाही. णतच्र्ा स्वर्ावात स्त्रीजनसुिर् मत्सि आहेच. तथाणप औशीनिी 
िािीची गंर्ीि आकृणत दृष्टीस पडताच णतिा णतच्र्ाबद्दि आदि वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. पुत्रािा 
र्ौविाज्र्ाणर्षेक झाल्र्ावि ती त्र्ािा ज्रे्ष्ठ मातेिा – औशीनिी िािीिा – नमस्काि किण्र्ास घेऊन 
जाते. र्ावरून णतजणवषर्ीचा णतचा आदि व्र्क्त होतो. काणिदासकाळी श्रीमंत, चनैी व िंगेि नार्क णवदुषी 
व णवणवधकिाणर्ज्ञ वशे्र्ाचं्र्ा संगतीत कसे िममाि होत असत, र्ाचे उत्तम णचत्र वात्स्र्ार्नाच्र्ा 
‘कामसूत्रा’त दृष्टीस पडते. अशा नागिकाचं्र्ा पत्नी मात्र आपल्र्ा पतीच्र्ा बाहेिख्र्ािीपिाकडे दुियक्ष 
करून त्र्ाच्र्ाशी पे्रमाने वागत, गृहव्र्वस्था पाहत व सदैव णवणवध कतयव्र्ातं णनमग्न असत, असे त्र्ाच 
गं्रथावरून णदसते. अशा पे्रमळ पि मानी व गंर्ीि स्वर्ावाच्र्ा गणृहिींचे णचत्र काणिदासाने औशीनिी 
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िािीच्र्ा रूपाने िंगणविेिे णदसते. उवयशीवि पे्रम बसिे तिी परुूिवा औशीनिी िािीिा आदिाने वागणवतो, 
हे पाहून णचत्रिेखा ‘अन्र्सकं्रान्तपे्रमािो नागिका अणधकं दणक्षिा र्वस्न्त’ असे म्हिून उवयशीचे समाधान 
किते. त्र्ावरून हे नाटक णिणहताना स्वकािीन नागिकाचें व त्र्ाचं्र्ा सुशीि व सद् गुिी पणतव्रता गृणहिींचे 
णचत्र कवीच्र्ा मनिक्षपूुढे होते र्ात संशर् नाही. औशीनिीिा िाजाचे अप्सि : कामुकत्व आवडत नाही व ती 
प्रथम त्र्ाच्र्ा बाह्यात्कािी पे्रमळ पि णनःसाि र्ाषिािा तुच्छ िेखून णनघनू जाते. पि पुढे पिात्ताप पावनू 
ती णप्रर्ानुप्रसादन व्रताच्र्ा णमषाने िाजाची गाठ घेते व त्र्ािा णप्रर् असिेल्र्ा स्त्रीबिोबि आपि पे्रमाने 
वागण्र्ास तर्ाि असल्र्ाचे स्पष्ट सागंून त्र्ाचा मागय णनष्ट्कंटक किते. केवढा हा स्वाथयत्र्ाग! 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि धाणििीही स्वाथयत्र्ागी व उदाि होते, पि ती आपल्र्ा वचनात सापडल्र्ावि व 
पुत्रणवजर्ाच्र्ा महोत्सवात! णतच्र्ापेक्षा औशीनिीचा स्वाथयत्र्ाग जास्त णनिपेक्ष व म्हिनू सिस आहे. उवयशी 
व औशीनिी र्ा दोघींचेही िाजावि णनस्सीम पे्रम आहे. पि उवयशीचे पे्रम र्ोगमूिक ति औशीनिीचे 
त्र्ागमूिक, हा त्र्ातंीि महत्त्वाचा फिक कवीने दाखणविा आहे. संसािातीि हािअपेष्टानंी, हकबहुना 
णप्रर्जनाचं्र्ा उपेके्षनेही जे पे्रम कमी होत नाही व ज्र्ाची पणििणत अखेि आत्मत्र्ागात होते, तेच खिे पे्रम, हे 
आपिे मत आपल्र्ा इति गं्रथापं्रमािे र्ा नाटकातही कवीने औशीनिी िािीचे पात्र िंगवनू व्र्क्त केिे आहे. 

 
शाकंुिि 

 
‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ व ‘णवक्रमोवयशीर्’ ही आपापल्र्ा पिीने िम्र् असिेिी नाटके काणिदासाने 

णिणहिी असिी तिी नाटककाि म्हिनू त्र्ाची कीर्मत त्र्ाच्र्ा शवेटच्र्ा सवांगसंुदि व णनदोष असा 
‘अणर्ज्ञानशाकंुतिा’विच अविंबून िाहीि. र्ातीि संणवधानकचातुर्य, स्वर्ाविेखाटन, िसपणिपोष, 
र्ाषासौष्ठव इत्र्ाणद गुिावंि िुब्ध होऊन प्राचीन िणसकानंी र्ास सवय संस्कृत नाटकातं श्रेष्ठ गििे होते. 
इ.स.१७८९ मध्रे् सि वुइल्र्म जोन्स र्ा णविानाने एका संस्कृत पंणडताच्र्ा साहाय्र्ाने र्ाचे इंग्रजीत 
र्ाषातंि केिे, ते पुष्ट्कळ णठकािी सदोष होते तिी त्र्ाने रु्िोपीर् णविानानंा वडे िाविे. त्र्ाची 
णनिणनिाळ्र्ा रु्िोपीर् र्ाषातं र्ाषातंिे झािी व सध्र्ा जगातीि अशी एकही प्रमुख र्ाषा नाही की, जीत 
‘शाकुंतिा’चे एखादे तिी र्ाषातंि सापडिाि नाही. र्ा नाटकाच्र्ा शवेटच्र्ा अंकातीि िहान बािकाच्र्ा 
णनिागस हास्र्ाचे व बोबया बोिाचें मनोहि वियन वाचून शझेी र्ा फ्रें च णविानास आनंदाच्र्ा उकळ्र्ा 
फुटून तो नाचू िागिा. गटे ह्या जगत्प्रणसद्ध जमयन कवीने ति र्ा नाटकाचे र्ाषांति वाचनू त्र्ाची 
खािीिप्रमािे प्रशसंा केिी –  

 
वचत्ती वावंछवस िू वसिंकुसुमे शीििुणची वा फळे 
आत्मा मोवहि हृष्, िुष्ही िसा, हो पुष् ज्याच्या बळे । 
पृथ्वी स्वगणवह इग्च्छशी उभय िे एक्या पदी बोवधिे 
घे िू िाम ‘शकंुििा’ मग िुिा िे सवणही िाधिे ।। [र्ाषातंिकाि – कै.ग.ज.आगाश े
(णव.ज्ञा.णव., माचय १९१९).] 

 
काणिदासाच्र्ा सवय गं्रथातं हे नाटक उत्कृष्ट असल्र्ाने ‘काणिदासस्र् सवयस्वमणर्ज्ञानशकुन्तिम्’ ही उणक्त 
सवयमान्र् झािी आहे. असो. प्राचीन कािापासून ‘शाकंुति’ िोकणप्रर् झाल्र्ाने त्र्ाच्र्ा हस्तणिणखत प्रती 
हहदुस्थानातीि सवय प्रातंातं सापडतात, पि त्र्ामंध्रे् अनेक फिक आढळतात. त्र्ा सवांचा णवचाि करून 
णविानानंी काणश्मिी, बंगािी, देवनागिी व मिासी अशा चाि पाठपिंपिा णनणित केल्र्ा आहेत. तथाणप र्ा 
सवांची सूक्ष्म पिीक्षा करून काणिदासाच्र्ा सवोत्कृष्ट नाटकाचे मूळ स्वरूप ठिणविे जािे अत्र्ावश्र्क 
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आहे. ते होईपरं्त देवनागिी प्रतीतीि पाठ त्र्ातल्र्ा त्र्ात बिे वाटल्र्ामुळे ती प्रत खािीि णववचेनाकणिता 
घेतिी आहेत. 

 
र्ाही नाटकाच्र्ा आिंर्ी कवीने णशवस्तुणतपि नान्दी घातिी आहे व तीत श्रीशकंिाच्र्ा प्रत्र्क्ष 

णदसिाऱ्र्ा अष्टणवध स्वरूपाचे वियन केिे आहे. नंति सूत्रधाि नटीस बोिावतो व “र्ा णवित्पणिषदेपढेु 
काणिदासाच्र्ा ‘अणर्ज्ञान-शाकंुति’ नामक नवीन नाटकाचा प्रर्ोग किावर्ाचा आहे. तेव्हा प्रत्रे्क 
पात्राच्र्ा कामाबद्दि काळजी घ्र्ावी” असे णतिा सुचणवतो. ‘आपि नाटक चागंिे बसणविे असल्र्ामुळे 
त्र्ात काही कमी पडिाि नाही’ असे नटीने सागंताच तो म्हितो –  

 
आ पवरिोषाविदुषा ंि साधु मन्ये प्रयोगववज्ञािम् । 
बिवदवप वशवक्षिािामात्मन्यप्रत्यय ंचेिः ।। 

शाकु॰ १, २. 
 

र्ा श्लोकात काणिदास सूत्रधािमुखाने, आपि नाटकिचनेत कुशि असिो तिी आपल्र्ा कृतीने 
णविज्जनानंा संतोष झािा असे समजेपरं्त आपिे समाधान होिाि नाही, असे मोठ्या णवनर्ाने सुचवीत 
आहे. नंति नटी ग्रीष्ट्मसमर्वियनपि एक गीत गाते. त्र्ाची स्तुणत किण्र्ाच्र्ा णमषाने दुष्ट्र्ंताच्र्ा प्रवशेाची 
सूचना करून सूत्रधाि नटीसह णनघनू जातो व मुख्र् अंकास आिंर् होतो. प्रथम हििाचा पाठिाग कििािा 
िथस्थ िाजा दुष्ट्र्ंत व सूत प्रवशे कितात. नेम धरून िाजा त्र्ािा बाि माििाि तोच ‘िाजा! हा आश्रममृग 
आहे, र्ािा मारू नको’ असे ओिडत एक वैखानस दोन णशष्ट्र्ासंह त्र्ाच्र्ा आड रे्तो. त्र्ाच्र्ा णवनंतीिा 
मान देऊन िाजा आपिा बाि पित घेतो. ते पाहून संतुष्ट होऊन तो ‘तुिा चक्रवती पतु्र होवो!’ असा त्र्ािा 
आशीवाद देतो व जवळच माणिनी नदीतीिावि असिेल्र्ा आश्रमात जाऊन तेथीि आणतर्थर्ाचा स्वीकाि 
किण्र्ाणवषर्ी सागंतो. तेथीि कुिपणत कण्व ऋणष शकंुतिा नामक आपल्र्ा कन्रे्िा अणतथींचा सत्काि 
किण्र्ास सागंून णतच्र्ा प्रणतकूि दैवाची शाणंत किण्र्ास सोमतीथी नुकतेच गेिे आहेत, असे 
वैखानसाकडून िाजािा कळते. वैखानस णशष्ट्र्ासंह णनघून गेल्र्ावि िाजा तपोवनाकडे िथ हाकण्र्ास 
सािर्थर्ास सागंतो. तपोवनाजवळ पोहोचल्र्ावि तेथीि जनासं उपसगय होऊ नरे् म्हिून तो िथातून उतितो 
व आपिे धनुष्ट्र् व अिंकाि सािर्थर्ाच्र्ा स्वाधीन करून णवनीत वषेाने तपोवनात णशितो. त्र्ावळेी त्र्ािा 
बाहुस्पंदनाचा शुर् शकुन होतो. थोडा पढेु जातो तो जवळच झाडाचं्र्ा िाईत कोिी बोिल्र्ासािखे त्र्ािा 
ऐकू रे्ते, म्हिून तो णतकडे जाऊ िागतो, तो तीन तापसकन्र्का कळश्र्ा घेऊन िहान झाडानंा पािी 
घािण्र्ाकणिता आपल्र्ाकडेच रे्त असिेल्र्ा त्र्ािा णदसतात. तेव्हा तो एका झाडाच्र्ा छारे्त त्र्ाचंी वाट 
पाहत िाहतो. त्र्ाचं्र्ा संर्ाषिावरून त्र्ापंैकी एक कण्वाची मुिगी शकंुतिा व दुसऱ्र्ा दोन अनसूर्ा व 
णप्रर्ंवदा नामक णतच्र्ा सख्र्ा आहेत, असे त्र्ािा कळते. वल्कि नेसिेल्र्ा शकंुतिेिा पाहून तो 
आपल्र्ाशीच म्हितो : “णहच्र्ा सुंदि शिीिािा वल्कि र्ोग्र् नाही हे खिे; तथाणप त्र्ाने णतिा शोर्ा रे्त 
नाही असे नाही. कािि ‘जातीच्र्ा सुंदिानंा काहीही शोर्ते!” इकडे शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा र्ाचं्र्ात 
थट्टामस्किी चािते. कोमि पािवी आिेल्र्ा आम्रवृक्षािा णबिगनू असिेल्र्ा वनज्र्ोत्स्ना नामक 
बहििेल्र्ा मोगिीच्र्ा विेीिा पाहत शकंुतिा उर्ी िाहते, ते पाहून णप्रर्ंवदा म्हिते ‘अनसूरे्, शकंुतिा 
वनज्र्ोत्स्नेिा इतकी न्र्ाहाळून पाहते आहे र्ाचे कािि आिे का ध्र्ानात? वनज्र्ोत्स्नेचा जसा अनुरूप 
वृक्षाशी संर्ोग झािा आहे तसा माझाही र्ोग्र् पतीशी होईि कार्, असे णतिा वाटत आहे.’ र्ावि ‘तुझ्र्ा 
मनचेच काहीतिी!’ असे शकंुतिा उत्ति किते. तथाणप, त्र्ावरून शकंुतिा अणववाणहत आहे असे िाजािा 
कळते; तेव्हा प्रणतिोम णववाह णनणषद्ध असल्र्ामुळे ‘ही कण्वमुनीची असविय स्त्रीपासून झािेिी कन्र्ा असेि 



 अनुक्रमणिका 

कार्? हकवा संदेह कशािा? ज्र्ाअथी माझे थोि मन णहच्र्ावि बसिे आहे त्र्ाअथी माझ्र्ासािख्र्ा 
क्षणत्रर्ाने णववाह किण्र्ासािखीच ही असिी पाणहजे’, असे णवचाि त्र्ाच्र्ा मनात रे्तात. इतक्र्ात 
मोगिीिा पािी घातल्र्ामुळे णबचकून उडािेिा भ्रमि शकंुतिेच्र्ा मुखार्ोवती णघिट्या घािू िागतो, हे 
पाहून िाजािा त्र्ाचा हेवा वाटतो. तो म्हितो –  

 
चिापाङ्त गा ंदृतष् स्पृशवस बहुशो वेपथुमिीं 
रहस्याख्यायीव स्विवस मृदु कणाग्न्िकचरः । 
करं र्व्याधुन्वत्याः वपबवस रविसवणस्वमधरं 
वय ंित्त्वान्वेषान्मधुकर! हिास्त्वं खिु कृिी ।। 

शाकु॰ १, २३. 
 

र्ात िाजाने भ्रमिाचे कामुकरूपाने वियन केिे आहे व शवेटी ‘आम्ही सत्र्ान्वषेिात गंुग झाल्र्ामुळे फसिो 
आहो, भ्रमिा! तू मात्र कृतकृत्र् झािा आहेस!’ असे उद् गाि काढिे आहेत. र्ा श्लोकात समासोणक्त व 
व्र्णतिेक र्ा अिंकािाचंा मधुि संर्ोग झािा आहे. भ्रमिाने फािच त्रास णदल्र्ामुळे शकंुतिा आपल्र्ा 
सख्र्ानंा मदतीकणिता बोिाणवते. तेव्हा त्र्ा थटे्टने म्हितात, ‘आम्ही कोि तुझे िक्षि कििाि! दुष्ट्र्ंतािा 
हाक माि! तपोवनाचे िक्षि िाजानेच केिे पाणहजे.’ ही वळे प्रकट होण्र्ास चागंिी आहे, असे वाटून िाजा 
पुढे होतो व म्हितो, ‘दुर्मवनीताचें शासन कििािा पौिव िाजा पृर्थवीवि िाज्र् किीत असता मुग्ध अशा 
तपस्स्वकन्र्ानंा कोि हा त्रास देत आहे?’ अनपेणक्षतपिे पि पुरुष तेथे उपस्स्थत झािेिा पाहून त्र्ा सवय 
प्रथम थोया गडबडतात. पि पुढे त्र्ाचे मनःपूवयक स्वागत कितात. िाजािा पाहताच शकंुतिेच्र्ा मनात 
पे्रमणवकाि उद् र्वतो. आपि िाजा आहो, हे कळिे ति र्ा मनमोकळेपिाने आपिाशी बोििाि नाहीत, 
असे वाटून ‘िाजाने धमयखात्र्ावि मिा अणधकािी नेमिे आहे. र्ा तपोवनातीि धमयकृत्रे् णनर्मवघ्नपिे 
चाििी आहेत की नाही, हे पाहण्र्ासाठी मी रे्थे आिो आहे’ असे तो त्र्ासं सागंतो. त्र्ाचं्र्ाकडून त्र्ािा 
शकंुतिेणवषर्ी पुढीि हकीकत कळते : ‘णवश्वाणमत्र ऋषींच्र्ा उग्र तपिरे्िा णर्ऊन देवानंी त्र्ािा मोह 
पाडण्र्ाकणिता मेनका नामक अप्सिा पाठणविी होती, णतच्र्ापासून त्र्ािा ही शकंुतिा कन्र्ा झािी. 
मातेने टाकल्र्ावि कण्व ऋषींनी णहचे संगोपन केिे म्हिून ते णहचे वडीि. र्ोग्र्सावि णमळाल्र्ास णहचे 
िग्न किण्र्ाचा त्र्ाचंा णवचाि आहे.’ आपल्र्ा णववाहाणवषर्ीची ही चचा ऐकून शकंुतिा िागाने गौतमी 
आत्र्ाबाईकडे तक्राि किण्र्ाकणिता जावर्ास णनघते. तेव्हा णतिा पित णफिणवण्र्ाकणिता णप्रर्ंवदा म्हिते, 
‘मी तुझ्र्ाकणिता दोन झाडानंा पािी घातिे आहे. ते माझे ऋि प्रथम फेड, मग जा हव े ति!’ त्र्ावि 
‘वृक्षहसचनानेच ही अत्र्तं श्रमिी आहे. म्हिून मीच णतिा ऋिमुक्त कितो’, असे म्हिून िाजा णप्रर्ंवदेिा 
आपिी अंगठी देतो. णतच्र्ाविीि त्र्ाच्र्ा नावाची अक्षिे वाचताच त्र्ा आिर्यचणकत होतात. ते पाहून िाजा 
म्हितो, ‘मी दुसिा कोिी आहे असे समजू नका; ही अंगठी िाजाने णदिेिी आहे.’ त्र्ावि णप्रर्ंवदा म्हिते : 
‘ति मग ही आपल्र्ाच अंगुिीत असू द्या! आपल्र्ा शब्दानेच ही ऋिमुक्त झािी आहे.’ र्ाप्रमािे त्र्ाचें 
संर्ाषि चािू असता, ‘मृगर्ाणवहािी दुष्ट्र्ंत िाजा तपोवनाजवळ आिा आहे. त्र्ाच्र्ा िथािा बजूुन हा हत्ती 
हििाचंी दािादाि किीत तपोवनात णशित आहे. तिी त्र्ातीि प्राण्र्ाचें िक्षि किा’ असे शब्द त्र्ाचं्र्ा 
कानावि रे्तात. तेव्हा िाजाच्र्ा अनुजे्ञने त्र्ा आपल्र्ा पियकुणटकेकडे जातात. जाताना शकंुतिा मात्र 
आपल्र्ा पार्ािा बोचिेिे दर्ांकुि काढण्र्ाच्र्ा व कोिाटंीच्र्ा फादंीिा अडकिेिे वल्कि सोडणवण्र्ाच्र्ा 
णमषाने थोडा वळे मागे िाहून िाजाकडे पुनः एकदा पाहते व नंति त्र्ाचं्र्ाबिोबि णनघून जाते. (अंक १). 
र्ानंति दुसऱ्र्ाच णदवशी घडिेल्र्ा गोष्टी दुसऱ्र्ा अंकात वर्मिल्र्ा आहेत. तपोवनाजवळच िाजाने आपल्र्ा 
सैणनकासंह तळ णदिा होता, तेच र्ा अंकाचे स्थळ. प्रथम णवदूषक प्रवशे कितो व म्हितो, ‘र्ा मृगर्ाशीि 
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िाजाच्र्ा संगतीने मी अगदी त्रासिो आहे! हा रे्थे हणिि, हा पहा विाह, हा इकडे वाघ, असे ओिडत र्ा 
ग्रीष्ट्म ऋतूत िानावनातूंन हहडाव,े झाडाचंी पाने आत पडून कडवट झािेिे पािी प्र्ाव,े वळेी-अवळेी 
सळईवि र्ाजिेिे मासं खाव,े र्ा प्रकािे आमचे णदवस चाििे आहेत. िात्री सुखाची झोपही र्िपूि घेऊ 
देत नाहीत. काि माझ्र्ा दुदैवाने िाजािा तापसकन्र्का शकंुतिा णदसिी. आता ति पित जाण्र्ाची तो 
गोष्टही काढीत नाही.’ र्ाप्रमािे णवदूषक आपिाशीच कुिकुित असता िाजा प्रवशे कितो. शकंुतिेवि मन 
बसल्र्ामुळे िाजािाही मृगरे्णवषर्ी औत्सुक्र् िाणहिे नव्हते. तेव्हा ती थाबंणवण्र्ाणवषर्ी णवदूषकाने केिेिी 
णवनंती तो मान्र् कितो व त्र्ाप्रमािे सेनापतीस आज्ञा कितो. नंति एका झाडाच्र्ा छारे्त ते बसिे असता 
णवदूषकाने णवचािल्र्ावरून िाजा त्र्ािा शकंुतिेच्र्ा जन्माणवषर्ीची हकीकत सागंतो. नंति कोित्र्ा 
णमषाने पुनः आश्रमात जाव,े र्ाचा णवचाि िाजा किीत असता दोन ऋणषकुमाि प्रवशे कितात व ‘कण्वमुणन 
रे्थे नसल्र्ामुळे िाक्षस र्ज्ञकमात णवघ्ने आितात, तिी आपि काही णदवस आश्रमात िाहावे’, अशी 
आश्रमवासी जनाचंी प्राथयना िाजािा कळवतात. िाजा ती आनंदाने मान्र् कितो. ते गेल्र्ावि ‘शकंुतिा 
पाहण्र्ाची तुिा उत्सुकता आहे कार्?’ असे तो णवदूषकािा णवचाितो. त्र्ावि तो उत्ति कितो, ‘प्रथम 
तुडंुब र्रून वाहत होती; पि िाक्षसाचं्र्ा वृत्तान्ताने आता णतचा थेंबही उििा नाही.’ इतक्र्ात िाजधानीहून 
एक दूत रे्तो व ‘आजपासून चौर्थर्ा णदवशी पुत्रणपण्डपािक नामक व्रताचे पाििे आहे, त्र्ावळेी णचिंजीवाने 
जरूि पित र्ाव’े, असा िाजमातेचा णनिोप कळणवतो. तेव्हा कार् किावे, असा िाजािा पेच पडतो. शवेटी, 
‘माझ्र्ा मातेने तुिा पतु्रवत् मानिे आहे, म्हिून तू पित जा व मी तपस्स्वकार्ात गंुतिो आहे, हे णतिा 
सागंून णतचे पुत्रकृत्र् पाि पाड’, असे तो णवदूषकास सागंतो. घिी गेल्र्ावि हा कदाणचत् शकंुतिेची वाता 
अन्तःपुिातीि णस्त्रर्ासं सागेंि, असे वाटून िाजा णवदूषकास म्हितो, ‘ऋषींच्र्ा शब्दािा मान देण्र्ाकणिता 
मी आश्रमात जात आहे. त्र्ा तापसकन्रे्णवषर्ी मिा मुळीच अणर्िाषा नाही. मी मागे थटे्टने बोििो ते खिे 
समजू नको हो!’ (अंक २). र्ानंति मणहना-पंधिा णदवसानंी णतसऱ्र्ा अंकातीि वृत्तान्त घडिेिा णदसतो. 
प्रथम एक िहान प्रवशे घातिा आहे, त्र्ातीि णशष्ट्र्ाच्र्ा र्ाषिावरून िाजाच्र्ा साणनध्र्ाने र्ज्ञकमे 
णनर्मवघ्नपिे पाि पडिी आहेत, असे आपिासं समजते. नंति िाजा प्रवशे कितो आणि मदन व चंि 
र्ाचं्र्ाकडून आपिास होिािा त्रास वियन कितो. र्ा मध्र्ाह्नाच्र्ा वळेी बहुतकरून शकंुतिा माणिनी 
नदीच्र्ा तीिी सखींबिोबि बोित बसिी असेि, असे वाटून तो णतकडे जातो, तो ितागृहाजवळ णतची 
पाविे उमटिेिी त्र्ािा णदसतात. पुढे जाऊन पाहतो तो त्र्ािा पुष्ट्पानंी आच्छाणदिेल्र्ा एका णशळेवि 
बसिेिी व सखींबिोबि बोित असिेिी शकंुतिा णदसते. तेव्हा त्र्ाचें णवश्रंर्ािाप ऐकण्र्ासाठी तो तेथेच 
झाडाआड उर्ा िाहतो. दुष्ट्र्ंतािा पाणहल्र्ा णदवसापासून शकंुतिा खंगत चाििी होती, तेव्हा णतचा 
णवकाि पे्रममूिकच असावा, असे वाटून अनसूर्ा णतिा म्हिते, ‘शकंुतिे! आम्हािंा पे्रमणवषर्क गोष्टी 
कळत नाहीत, तिी इणतहासगं्रथातं मदनातय जनाचंी जशी अवस्था वर्मििी आहे, तशी तुझी स्स्थणत णदसते. 
सागं बिे, तुिा कशामुळे हा ताप होत आहे? णवकािाची णचणकत्सा केल्र्ाणशवार् उपार् र्ोजिे बिे नव्हे.’ 
तिीही िजे्जने शकंुतिा काही बोित नाही. णप्रर्ंवदाही णतिा आपिे मनोगत सागंण्र्ाणवषर्ी आग्रह किते. 
तेव्हा शकंुतिा म्हिते, ‘सख्र्ानंो! तो तपोवनाचे िक्षि कििािा िाजा मिा णदसिा तेव्हापासून तणिषर्क 
अणर्िाषाने माझी अशी अवस्था झािी आहे. तेव्हा तुमचीही र्ा गोष्टीस संमणत असल्र्ास त्र्ानंा माझी दर्ा 
रे्ईि असे किा. नाही ति मिा णतिोदक द्यावर्ास तर्ाि व्हा!’ णतच्र्ा सख्र्ानंा, पौिवश्रेष्ठ िाजषीवि णतचे 
पे्रम बसिे आहे, हे समजल्र्ावि आनंद होतो. िाजाचीही पे्रमाने णतच्र्ासािखीच अवस्था झािी आहे, हे 
णप्रर्ंवदेने पाणहिे होते. म्हिनू ती शकंुतिेिा म्हिते, ‘तू एक मदनिेख िचून र्ा कमिपत्रावि नखानंी 
कोरून णिही. मी तो देवाच्र्ा प्रसादाच्र्ा रूपाने फुिातं िपवनू त्र्ाच्र्ा हाती पोचवीन.’ नंति शकंुतिा 
आपिा मदनताप व्र्क्त कििािी एक प्राकृत गाथा िचून कमिपत्रावि कोिते व ती सख्र्ासं वाचून 
दाखणवते. ती ऐकून िाजा पढेु होतो व मदनाने आपिी स्स्थणत जास्तच वाईट केल्र्ाचे वियन कितो. नंति 
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णप्रर्ंवदा त्र्ािा त्र्ािा शकंुतिेचा स्वीकाि किण्र्ाणवषर्ी णवनंती किते. त्र्ावि शकंुतिा म्हिते, ‘णप्रर्ंवदे! 
अन्तःपुिातीि णस्त्रर्ाचं्र्ा णविहाने उत्कंणठत झािेल्र्ा िाजषीिा का उगीच अडवतेस?’ अनसूर्ाही म्हिते, 
‘णमत्रा! िाजेिोकानंा अनेक णस्त्रर्ा असतात. म्हिून आमच्र्ा णप्रर्सखीच्र्ा आप्तानंा दुःख होिाि नाही अशा 
िीतीने तू णतिा वागवाव.े’ र्ावि िाजा उत्ति कितो, ‘मिा णस्त्रर्ा अनेक असल्र्ा तिी समुिविर्ाणंकत पृर्थवी 
व ही तुमची सखी र्ावंिच माझ्र्ा कुिाची प्रणतष्ठा अविंबून िाहीि.’ र्ा आश्वासनाने त्र्ा दोघींस समाधान 
वाटते व एका हणििवािकािा त्र्ाच्र्ा मातेकडे पोचणवण्र्ाच्र्ा णमषाने त्र्ा तेथून णनघून जातात. त्र्ाचं्र्ा 
मागून शकंुतिाही जाऊ िागते, पि िाजा णतिा अडणवतो व ‘गान्धवय णवधीने पुष्ट्कळ क्षणत्रर्कन्र्ाचें णववाह 
झािे आहेत, तेव्हा तुिा आपल्र्ा वडीि मािसाचंी र्ीणत बाळगण्र्ाचे कािि नाही’, असे सागंून णतची 
समजूत घािू िागतो. णततक्र्ात ‘हे चक्रवाकवधू, आपल्र्ा सहचिाचा णनिोप घे. िात्र जवळ आिी’, असे 
शब्द ऐकू रे्तात. तेव्हा शकंुतिा िाजािा ‘गौतमी आत्र्ा माझ्र्ा समाचािाथय रे्त आहे, तिी आपि 
झाडाआड िपाव’े, असे सुचणवते. नंति णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ासंह गौतमी प्रवशे किते व शकंुतिेच्र्ा 
प्रकृतीबद्दि णवचािपूस करून णतच्र्ा मस्तकावि दर्ोदक हशपडते. त्र्ावेळी सार्ंकाळ झािी असल्र्ाने ती 
शकंुतिेिाही आपल्र्ाबिोबि घेऊन जाते. जाताना शकंुतिा ‘हे संतापहािक िताकंुजा! पुनिणप उपर्ोग 
घेता र्ावा म्हिून मी आता तुझा णनिोप घेते’, असे म्हिून दुष्ट्र्ंतािा पुनः आपिी रे्ट घेण्र्ाणवषर्ी सुचणवते. 
णततक्र्ात ‘िाजा! सार्ंकाळच्र्ा र्ज्ञकमाच्र्ा वळेी वदेीच्र्ा सर्ोवाि आकाशस्थ िाक्षसाचं्र्ा र्र्ंकि छार्ा 
णदसत आहेत’, असे शब्द िाजािा ऐकू आल्र्ामुळे तोही र्ज्ञिक्षिाथय णनघून जातो (अंक ३). चौर्थर्ा 
अंकाच्र्ा आिंर्ी एक णवष्ट्कंर्क घातिा आहे. त्र्ात शकंुतिेच्र्ा सौर्ाग्र्देवतेच्र्ा पूजेकणिता अनसूर्ा व 
णप्रर्ंवदा फुिे वचेीत असिेल्र्ा दृष्टीस पडतात. त्र्ाचं्र्ा र्ाषिावरून आपिासं असे कळते की, र्ज्ञ समाप्त 
झाल्र्ामुळे ऋषींच्र्ा अनुजे्ञने िाजा आपल्र्ा िाजधानीस पित गेिा आहे. इतक्र्ात ‘हा मी आिो आहे हो!’ 
असे आश्रमाजवळ एका अणतथीने उच्चाििेिे शब्द त्र्ासं ऐकू रे्तात. शकंुतिा आश्रमात असिी तिी 
शून्र्मनस्क आहे, म्हिून अणतथीच्र्ा सत्कािाकणिता त्र्ा जावर्ास णनघतात, तोच ‘ज्र्ाच्र्ाणवषर्ी 
एकाग्रतेने णवचाि किीत असल्र्ामुळे माझ्र्ासािख्र्ा तपोधनाचे आगमन तुझ्र्ा िक्षात रे्त नाही, तो तुझा 
णप्रर्कि तू आठवि करून णदिीस तिी तुिा ओळखिाि नाही’, असा र्र्ंकि शाप ऐकू रे्तो. पुढे जाऊन 
पाहतात, तो तो कोणपष्ठ ऋणष दुवास! तेव्हा त्र्ािा प्रसि किण्र्ाकणिता णप्रर्ंवदा जाते. ‘माझा शाप अन्र्था 
होिाि नाही, पि खुिेची वस्तु दाखणवल्र्ावि त्र्ाची णनवृणत्त होईि’, असे त्र्ाने साणंगतल्र्ावि त्र्ाचें मन 
थोडे स्वस्थ होते. कािि शकंुतिेजवळ दुष्ट्र्ंताची अंगठी होतीच. णतच्र्ा र्ोगे शापाची बाधा होिाि नाही, 
असे त्र्ासं वाटते. शकंुतिा जात्र्ाच कोमि मनाची असल्र्ामुळे ह्या शापवृत्तान्ताने णतच्र्ा मनािा मोठा 
धक्का बसेि, असे वाटून त्र्ाणवषर्ी त्र्ा णतच्र्ाजवळ काही बोित नाहीत. र्ानंति काही मणहने झाल्र्ावि 
मुख्र् अंकातीि प्रसंग घडिेिा आहे. ‘माझ्र्ा अंगठीविचे एक एक अक्षिं तू मोजीत जा सवय अक्षिे 
संपण्र्ाच्र्ा आत तुिा घेऊन जाण्र्ास मी मािसे पाठवीन’, असे वचन िाजाने शकंुतिेस णदिे होते. पि 
णकत्रे्क मणहने गेिे तिी तो णचठ्ठीही पाठवीत नाही; त्र्ामुळे कार् किाव े र्ा णववचंनेत अनसूर्ा असता 
णप्रर्ंवदा प्रवशे करून म्हिते, “प्रवासाहून पित आल्र्ावि कण्वबाबा अस्ग्नगृहात गेिे तोच आकाशवािीने 
त्र्ानंा शकंुतिेिा दुष्ट्र्ंतापासून गर्य िाणहल्र्ाचे कळणविे. तेव्हा ‘वत्से! सस्च्छष्ट्र्ािा णदिेल्र्ा णवदे्यप्रमािे 
तुझ्र्ाणवषर्ी आता मिा काळजी िाणहिी नाही’ असे बोिून त्र्ानंी आपिा आनंद व्र्क्त केिा. ते आज 
ऋषींबिोबि णतिा सासिी पाठणविाि आहेत. ति चि णतच्र्ा पाठवीची तर्ािी किावर्ािा.” नंति त्र्ा 
शकंुतिेिा तापसी आशीवाद देत होत्र्ा तेथे जातात व बकुिमािेसािखे आश्रमात णमळिािे साधे अिंकाि 
णतच्र्ा अंगावि घािू िागतात. णतच्र्ा सौंदर्ािा ते अनुरूप नाहीत, हे ध्र्ानात रे्ऊन त्र्ानंा वाईट वाटते, 
तो तपोवनातीि वनदेवतानंी णदिेिे िेशमी वस्त्र, िाक्षािाग व णवणवध प्रकािची र्षूिे दोन ऋणषकुमाि त्र्ासं 
आिून देतात. ‘आम्ही स्वतः असे अिंकाि घातिे नाहीत; तथाणप णचत्रकिेचे आम्हासं ज्ञान असल्र्ाने 
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तदनुिोधाने आम्ही हे तुझ्र्ा अंगावि घाितो’, असे त्र्ा शकंुतिेस म्हितात. इतक्र्ात स्नान करून कण्व 
महर्मष तेथे रे्तात. शकंुतिा आज सासिी जािाि, र्ा णवचािाने त्र्ासं अत्र्ंत वाईट वाटते. ते म्हितात –  

 
यास्यत्यद्य शकुन्ििेवि हृदय ंसंस्पृष्मुत्कण्िया 
कण्िः स्िग्म्भिबाष्पवृवत्तकिुषवश्चन्िाजडं दशणिम् । 
वैक्िर्व्य ंमम िावदीदृशमहो स्िेहादरण्यौकसः 
पीयन्िे गृवहणः कथं िु िियावविेषदुःखैिणवैः ।। 

शाकु॰ ४, ६. 
 
‘आज शकंुतिा जािाि आहे, र्ा णवचािाने माझे हृदर् दुःखाने र्रून आिे आहे, कंठ सद् गणदत झािा 
आहे, हचतेने दृणष्ट जड झािी आहे. अिण्र्वासी मी जि कन्र्ापे्रमाने इतका व्र्ाकुळ होत आहे, ति ससंािी 
िोकाचंी प्रथम कन्र्ाणविहाने कशी बिे अवस्था होत असेि!’ शकंुतिा त्र्ाचं्र्ा पार्ा ं पडते तेव्हा ‘तू 
र्त्र्ािा अत्र्तं णप्रर् हो व तुिा चक्रवती पुत्र होवो!’ असा ते णतिा आशीवाद देतात. अग्नींना प्रदणक्षिा 
केल्र्ावि ते सवय मागय चािू िागतात. तेव्हा तपोवनतरंूना उदे्दशून कण्व ऋणष म्हितात –  

 
पािंु ि प्रथमं र्व्यवस्यवि जिं युष्मास्वपीिेषु या 
िादत्त ेवप्रयमण्डिावप भविा ंस्िेहेि या पल्लवम् । 
आदे्य वः कुसुमप्रसूविसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेय ंयावि शकुन्ििा पविगृहं सवैरिुज्ञायिाम् ।। 

शाकु॰ ४, ९. 
 
‘तुम्हािंा पािी पाजल्र्ाणशवार् जी स्वतः पािी णपण्र्ाचे मनात आिीत नाही, र्षूिाचंी आवड असूनही जी 
तुमच्र्ा पे्रमास्तव पल्लव खुडीत नाही, तुम्हािंा प्रथम बहि रे्तो तेव्हा णजिा अत्र्ानंद होतो, अशी ही 
शकंुतिा पणतगृही जात आहे. सवांनी णतिा अनुज्ञा द्यावी.’ तेव्हा प्रत्र्क्ष तपोवनदेवता णतिा आशीवाद 
देतात. ती चाििी असता सवय तपोवन दुःखाने व्र्ाकुळ होते. हििाचं्र्ा मुखातून दर्ाचे घास गळून 
पडतात, मोि आपिे नृत्र् थाबंणवतात, िताही शुष्ट्कपिांच्र्ा णमषाने अश्रु गाळताहेत असे णदसते. शकंुतिा 
आपल्र्ा वनज्र्ोत्स्ना नामक ितार्णगनीस रे्टते, गर्मर्िी मृगी प्रसूत होईि तेव्हा आपिास कळणवण्र्ाबद्दि 
कण्व ऋषींस सागंनू ठेवते आणि आपल्र्ा वस्त्रास णबिगिाऱ्र्ा व स्वतः वाढणविेल्र्ा पोिक्र्ा हणिि 
शावकाची समजूत घािते. नंति ते सवय क्षीिवृक्षाच्र्ा छारे्खािी जातात. तेव्हा कण्व आपिा पढुीि संदेश 
सागंतात –  

 
अस्मान् साधु वववचन्त्य संयमधिािुिःैकुिं चात्मिः 
त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृिा ंस्िेहप्रवृतत्त च िाम् । 
सामान्यप्रविपवत्तपूवणकवमय ंदारेषु दृश्या त्वया 
भानयायत्तमिः परं ि खिु ििाच्य ंवधूबन्धुवभः ।। 

शाकु॰ ४, १७. 
 
‘आम्ही संर्मधन आहो, तुझे कुळ उच्च आहे व बाधंवाचं्र्ा प्रोत्साहनाणशवार् णहने स्वतःच आपिे हृदर् तुिा 
अपयि केिे आहे, ह्या गोष्टी ध्र्ानात घेऊन इति णस्त्रर्ापं्रमािे तू णहिा वागवाव.े र्ाच्र्ा पिीकडच्र्ा गोष्टी 
दैवावि अविंबून आहेत. त्र्ाचंा वधूच्र्ा बाधंवानंी उच्चाि करू नरे्.’ नंति शकंुतिेसही ते एका श्लोकात 
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सुंदि उपदेश कितात. तो श्लोक मागे पणहल्र्ा प्रकििात णदिा आहे (प.ृ ३६ पहा.) ‘कदाणचत्’ पतीिा 
तुझी ओळख पटिी नाही ति ही अंगठी दाखव,’ असे णतच्र्ा सख्र्ानंी सागंताच शकंुतिेच्र्ा हृदर्ात धस्स 
होते. तेव्हा ‘णर्ण्र्ाचे काही कािि नाही, अणतस्नेह : पापशङकी’, असे बोिून त्र्ा णतची काळजी दूि 
कितात.’सूर्य वि आिा आहे; आता णपत्र्ािा पित जाण्र्ािा सागं,’ असे गौतमी सुचणवते. तेव्हा 
शकंुतिेिा णपतृणवर्ोग दुःसह होऊन ती णवचािते, ‘बाबा, पुनः केव्हा मिा हे तपोवन दृष्टीस पडेि ?’ त्र्ावि 
कण्व ऋणष म्हितात-  
 

भूत्वा वचराय चिुरन्िमहीसपत्िी 
दौष्यग्न्िमप्रविरथं ििय ंविवेश्य । 
भत्रा िदर्पपिकुटुम्बभरेण साधं 
शान्िे कवरष्यवस पदं पुिराश्रमेऽग्स्मन् ।। 

शाकु॰ ४,२०. 
 
‘पुष्ट्कळ काळ समुिविर्ाणंकत पृर्थवीची सपत्नी (सम्राज्ञी) झाल्र्ावि ज्र्ािा कोिीही प्रणतस्पधी उििा 
नाही, अशा आपल्र्ा पुत्रािा गादीवि बसवनू व त्र्ावि कुटंुबाचा र्ाि सोपवून मग तू आपल्र्ा पणतसमागमे 
र्ा शातं आश्रमात पित रे्शीि.’ तेव्हा शकंुतिा म्हिते, ‘बाबा, तपिर्ा करून तुमचे शिीि कृश झािे आहे. 
तेव्हा माझ्र्ाकणिता कष्टी होऊ नका.’ शकंुतिा व गौतमी णशष्ट्र्ाबंिोबि णनघून जातात, तेव्हा कण्व ऋणष 
म्हितात- 
 

अथो वह कन्या परकीय एव िामद्य संपे्रष्य पवरग्रहीिुः । 
जािो ममाय ंववशदः प्रकामं प्रत्यर्पपिन्यास इवान्िरात्मा ।। 

शाकु॰ ४, २. 
 
‘कन्र्ा हे पिक्र्ाचे धन होर्, म्हिून णतिा पतीकडे पाठणवल्र्ावि एखादी ठेव मािकािा पित केल्र्ाप्रमािे 
माझे मन स्वस्थ झािे आहे’ (अंक ४). कन्रे्िा पणतगृही पाठणवताना कण्वांना झािेिा शोक, त्र्ानंी णतिा 
केिेिे बहुमूल्र् उपदेश, णतच्र्ा र्ावी ऐश्वर्ाचे िम्र् णचत्र व ती गेल्र्ावि त्र्ानंा वाटिेिे समाधान ही ज्र्ातं 
वियन केिेिी आहेत, ते वि उद् धृत केिेिे चाि श्लोक सवय ‘शाकंुतिा’त उत्कृष्ट गििे जातात. पाचव्र्ा 
अंकाचे स्थळ दुष्ट्र्ंताचा िाजवाडा हे आहे. िाजा व णवदूषक बोित बसिे सता हंसपणदका पुढीि आशर्ाचे 
एक गीत गाते : ‘भ्रमिा ! तू नव्र्ा नव्र्ा मधाचा िोर्ी आहेस. आम्रमजंिीचे तसे चुंबन घेऊन आता केवळ 
कमिणनवासाने संतुष्ट होिािा तू णतिा कसा अगदी णवसििास बिे ?’ आपि हंसपणदकेवि एकदा पे्रम केिे 
होते, म्हिून आता वसुमती िािीचा उल्लेख करून ती आपिास टोचून बोित आहे, असे िाजाच्र्ा ध्र्ानात 
रे्ते. तेव्हा ‘आम्हािंा चागंिा टोमिा माििास’, असे णतिा कळणवण्र्ास िाजा णवदूषकास णतजवि 
पाठणवतो. त्र्ा गीताच्र्ा अथाचा णवचाि किीत असता िाजाच्र्ा मनािा कसिी तिी हुिहुि िागून िाहते, 
पि णतचे कािि त्र्ािा समजत नाही. र्ाप्रमािे तो सहचत बसिा सता कंचकुी ‘कण्व ऋषींचा णनिोप घेऊन 
णस्त्रर्ासंणहत काही तपस्वी झािे आहेत’, अशी वदी देतो. तेव्हा िाजा आपल्र्ा उपाध्र्ार्ास त्र्ाचंा सत्काि 
करून अस्ग्नगृहात घेऊन रे्ण्र्ास सागंतो व स्वतः तेथे जाऊन त्र्ाचंी वाट पाहत िाहतो. ऋषींबिोबि 
आिेल्र्ा अवगुस्ण्ठत शकंुतिेच्र्ा िम्र् आकृतीने िाजाची दृणष्ट आकर्मषत होते; तथाणप ‘पिस्त्रीकडे णनिखून 
पाहिे र्ोग्र् नाही’ असे म्हिून तो मनःसंर्म कितो. त्र्ाने नमस्काि केल्र्ावि त्र्ास आशीवाद देऊन 
शाङगयिव कण्वाचंा पुढीि णनिोप सागंतो : ‘एकातंी तू माझ्र्ा मुिीचे पाणिग्रहि केिेस, त्र्ािा मी संमणत 
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णदिी व त्र्ामुळे मिा आनंदही झािा आहे; कािि तुम्ही दोघेही पिस्पिानुरूप आहा. तेव्हा आता र्ा 
आपल्र्ा गर्यवती पत्नीचा स्वीकाि कि.’ िाजाचे मन दुवासशापाने ग्रस्त झाल्र्ामुळे त्र्ािा शकंुतिेची 
मुळीच आठवि होत नाही; म्हिून तो म्हितो. ‘कार्? णहचे मी पूवीच पाणिग्रहि केिे आहे?’ त्र्ावि 
‘कृतकमाचा पिात्ताप झाल्र्ामुळे तू धमाची अवहेिना किीत आहेस कार्?’ कािि बहुधा ऐश्वर्ाने उन्मत्त 
झािेल्र्ा िोकातं अशा तऱ्हेचे णवकाि दृष्टीस पडतात’, असे शाङगयिव टोचनू बोितो. गौतमीही त्र्ािा 
ओळख पटण्र्ाकणिता शकंुतिेचे अवगंुठन दूि किते. शकंुतिेचे सौंदर्य पाहून िाजा चणकत होतो , तिी 
अधमयर्ीतीने तो णतचा स्वीकाि किण्र्ास तर्ाि होत नाही. तेव्हा शाङगयिव िागावनू म्हितो, ‘एखाद्या 
चोिािा त्र्ाने चोििेिे धन बक्षीस द्यावे, त्र्ाप्रमािे तू भ्रष्टणविेिी आपिी कन्र्ा मुनींनी तुिा अपयि केिी 
आहे. तू त्र्ाचें चागंिेच उपकाि फेडीत आहेस!’ तिी िाजा कबिू होत नाही. तेव्हा त्र्ाची खात्री 
किण्र्ाकणिता अंगठी दाखवावी म्हिून शकंुतिा पाहू िागते, पि ती बोटात णदसत नाही. तेव्हा सहजच 
गौतमी म्हिते, ‘शक्रघाटावि शचीतीथािा नमस्काि किताना तुझ्र्ा बोटातून ती गळून पडिी असावी.’ 
त्र्ावि िाजा ‘हाच तो णस्त्रर्ाचंा हजिजबाबीपिा!’ असा टोमिा माितो. नंति आश्रमात घडिेल्र्ा गोष्टी 
र्ािा साणंगतल्र्ा ति र्ाची खात्री पटेि, असे वाटून शकंुतिा र्ोळेपिाने तसे किते, पि त्र्ािा ते सवय 
कािस्थान असाव,े असे वाटते. ‘तपोवनात वाढिेल्र्ा र्ा शकंुतिेिा िबाडी कशी ती मुळीच माहीत नाही’, 
असा गौतमीने णनवाळा देताच िाजा म्हितो, ‘हे तापसवदेृ्ध!’ 
 

स्त्रीणामवशवक्षिपटुत्वममािुषीषु 
सन्दृश्यिे वकमुि याः प्रविबोधवत्यः । 
प्रागन्िवरक्षगमिात्स्वमपत्यजाि- 
मन्यरै्पिजैः परभृिाः खिु पोषयग्न्ि ।। 

शाकु॰ ५, २२. 
 

‘मानवतेि प्राण्र्ामंध्रे्ही णस्त्रर्ाचंा नैसर्मगक धूतयपिा णदसून रे्तो. मग ज्ञात्र्ा णस्त्रर्ाणंवषर्ी ति 
णवचािावर्ासच नको! आकाशात उडून जाण्र्ापूवी कोणकळा दुसऱ्र्ा पक्ष्र्ाकंडून आपल्र्ा णपिाचें पोषि 
किणवतात.’ िाजाने कोणकळाचंा दृष्टातं आपल्र्ा णवधानािा पोषक म्हिून सहज णदिा होता. पि त्र्ाच्र्ा 
श्लोकातीि अन्तणिक्षगमन, णिज व पिर्तृ हे शब्द द्धव्र्थी असल्र्ामुळे ‘पिोपजीवी अप्सिा आपिी मुिे 
अन्र् ब्राह्मसिाकंडून पोसणवतात,’ असाही ध्वणन णनघत होता. िाजा अशा िीतीने आपल्र्ा मातेची हनदा किीत 
आहे, असे साहणजकच वाटून शकंुतिेचा क्रोध अनावि होतो. ती उसळून म्हिते, ‘अनार्ा! तू आपल्र्ावरून 
दुसऱ्र्ाची पािख किीत आहेस. गवताने आच्छाणदिेल्र्ा कूपासािखा धमाचे पाघंरूि घेतिेिा तू ! तुझी 
बिोबिी कोि किीि?’ णतचा अकृणत्रम कोप पाहून िाजाच्र्ा मनात संदेह उत्पि होतो, पि खात्री होत 
नाही. तेव्हा ‘ही तुझी पत्नी आहे. णहिा स्वीकाि, नाही ति’ टाकून दे; आम्ही चाििो’ असे म्हिून ते 
तापसकुमाि चािू िागतात. तेव्हा शकंुतिाही त्र्ाचं्र्ाबिोबि जाऊ िागते. तेव्हा शाङगयिव णतच्र्ा अंगावि 
ओिडतो, ‘ए ढािगज पोिी! हव ेतसे वागतेस होर्?’ शकंुतिा र्ीतीने कापू िागते, तेव्हा पुिोणहत एक तोड 
सुचणवतो. तो म्हितो, ‘महािाज! आपिासं प्रथमच चक्रवती पतु्र होईि, असा साधुपुरुषानंी आशीवाद णदिा 
आहे; तेव्हा णहिा प्रसूतीपरं्त माझ्र्ा घिी िाहू द्या. णहचा मुिगा चक्रवर्मतणचन्हानंी रु्क्त असल्र्ास 
आदिपूवयक णहचा स्वीकाि किावा, नाही ति णहिा णपत्र्ाकडे पाठवाव.े’ िाजा त्र्ािा कबिू होतो. नंति ते 
सवय जातात. थोया वळेाने पुिोणहत प्रवशे करून म्हितो, ‘महािाज, कण्वणशष्ट्र् गेल्र्ावि ती आपल्र्ा 
दैवािा दोष देत िडू िागिी. इतक्र्ात अप्सिस्तीथाजवळ एक स्त्रीरूपी तेजस्वी मूर्मत आिी व णतिा घेऊन 
अदृश्र् झािी.’ ‘पूवीच आम्ही त्र्ा वस्तूचा त्र्ाग केिा आहे. आता त्र्ाबद्दि व्र्थय तकय  कशािा?’ असे 
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म्हिून िाजा णवश्रातंीकणिता णनघून जातो. (अं.५) र्ानंति थोयाच णदवसानंी घडिेल्र्ा गोष्टी सहाव्र्ा 
अंकात दाखणवल्र्ा आहेत. आिंर्ीच्र्ा प्रवशेकात नगिाणधकािी िाजश्र्ािक व दोन णशपाई एका कोळ्र्ािा 
िाजाची अंगठी चोिण्र्ाच्र्ा आिोपावरून मुसक्र्ा बाधूंन आितात. ‘तुिा ही कोठे सापडिी’, असे 
णवचाितात- 

 
कोळी : मी शक्रघाटाजवळ िाहिािा कोळी आहे. 
णशपाई : अिे चोिा, आम्ही कार् तुझी जात णवचाििी होती? 
िाज्र्श्र्ािक : सूचका, र्ािा सवय क्रमाने सागंू दे. मध्रे्च अडथळा आिू नकोस. 
दोन्ही णशपाई : जशी साहेबाचंी आज्ञा.  
कोळी : जाळे, गळ वगैिे टाकून मी मासे पकडतो व कुटंुबाचे पोट र्ितो. 

 श्र्ािक : फािच चागंिा धंदा  
कोळी : महािाज ! असे म्हिू नका. हनद्य असिे तिी जाणतप्राप्त कमय टाकू नरे्. ब्राह्मसि स्वर्ावाने 

दर्ािय असिा तिी र्ज्ञकमात पशुहहसा किण्र्ापुिता णनष्ठुि बनतो. 
 
नंति, ‘मी एके णदवशी पकडिेिा ताबंडा मासा णचििा तो आत ही अंगठी सापडिी. ती 

णवकण्र्ाकणिता मी िोकानंा दाखणविी, तो आपि मिा पकडिे’, असे तो त्र्ास सागंतो. त्र्ावि श्र्ािक 
ती अंगठी घेऊन िाजाकडे जातो. ती पाहून िाजािा शकंुतिेची आठवि होते, म्हिून तो त्र्ा अंगठीच्र्ा 
मूल्र्ाइतके पसेै कोळ्र्ािा देण्र्ाची आज्ञा कितो. घटकेपूवी कोळ्र्ािा वधस्तंर्ाकडे नेण्र्ाची तर्ािी 
कििािे णशपाई त्र्ािा बक्षीस णमळािेिे पाहताच त्र्ाचे णजविग दोस्त बनतात व आपिी मतै्री मद्यपानाने 
दृढ किण्र्ाकणिता गुत्त्र्ाकडे जातात. नंति मेनकेची मतै्रीि सानुमती नामक अप्सिा िाजकुिात कार् 
चाििे आहे, हे पाहण्र्ासाठी िाजवायाच्र्ा प्रमदवनात प्रवशे किते. णतिा वसंत ऋतु सुरू झािा तिी 
िाजवायात कोठेही उत्सवाचे णचन्ह णदसत नाही म्हिून आिर्य वाटते. इतक्र्ात दोन उद्यानपाणिका प्रवशे 
कितात व नवीन आिेिा आंब्र्ाचा मोहोि खुडून कामदेवािा अपयि कितात, तोच कंचुकी प्रवशे करून 
त्र्ाबद्दि त्र्ानंा िागे र्ितो. ‘आम्ही नुकत्र्ाच पिगावाहून आिो आहो, त्र्ामुळे महािाजानंी वसतंोत्सवािा 
मनाई केल्र्ाचे माहीत नव्हते. पि णतचे कािि कार्?’ असे त्र्ानंी णवचािताच कंचुकी म्हितो, ‘महािाजानंा 
अंगठी णदसल्र्ाबिोबि शकंुतिेशी आपि पूवी णववाह केिा होता र्ाची आठवि झािी व मोहाने आपि 
णतचा त्र्ाग केिा, र्ाबद्दि त्र्ानंा पिात्ताप झािा. तेव्हापासून त्र्ानंा िम्र् वस्तु दृणष्टसमोि नकोशा झाल्र्ा 
आहेत व िात्रर्ि त्र्ाचंा डोळ्र्ािा डोळा िागिा नाही. मनाच्र्ा अस्वस्थतेमुळे त्र्ानंी उत्सवािा बंदी केिी 
आहे. नंति त्र्ा आपल्र्ा कामािा णनघून जातात व िाजा णवदूषकासह प्रवशे कितो. ‘गेल्र्ा िात्री फाि 
जाग्रि झाल्र्ामुळे आज न्र्ार्ासनावि बसून काम पाहण्र्ाचे आमच्र्ा मनात नाही; तिी पौिजनाचें काही 
काम तुम्ही पाणहिे असल्र्ास णिहून पाठवावे’, असा णनिोप अमात्र्ास सागंावर्ास िाजा प्रणतहािीिा 
पाठणवतो व कंचकुीिाही आपल्र्ा कामासाठी जावर्ास सागंतो. नंति तो णवदूषकासह मनोणवनोदनाथय 
माधवीमंडपात जातो. ‘णमत्रा, आता मिा शकंुतिेणवषर्ी सवय स्मिते. ती आिी त्र्ा णदवशी तू मजजवळ 
नव्हतास; पि पूवी कधीही णतच्र्ाबद्दि तू चकािशब्द काढिा नाहीस हे कसे? माझ्र्ासािखी तुिाही र्िू 
पडिी कार्?’, असे िाजाने णवचािताच णवदूषक म्हितो, “मिा सवय आठवत होते. पि सवय सागंून 
झाल्र्ावि ‘ही सवय थट्टा बिे! र्ातिे काहीही खिे नाही’, असे आपिच म्हिािा.ं मीही मठ्ठ बुद्धीचा ! तेव्हा 
आपिे बोििे मिा खिे वाटिे. अथवा होिाि ते चुकत नाही हेच खिे.” शकुतिेिा णतच्र्ा मातेच्र्ा—
मेनकेच्र्ा—सखींनी उचिून नेिे असाव,े असे िाजास वाटते. शकंुतिेच्र्ा अंगुिीवि िाहण्र्ाचे र्ाग्र् 
अंगठीिा िार्िे असताही ती गळून पडिी र्ावरून णतचीही पुण्र्ाई संपुष्टात आिी असावी, असे त्र्ास 
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वाटते. इतक्र्ात शकंुतिेचे णचत्र काढिेिा फिक घेऊन एक दासी रे्ते. िाजाचे णचत्रकिानैपुण्र् पाहून 
जवळच अदृश्र्पिे उर्ी असिेल्र्ा सानुमतीिा आिर्य वाटते. िाजाने त्र्ा फिकावि तीन णस्त्रर्ाचंी णचते्र 
काढिी होती. त्र्ातिी कोिती शकंुतिा, असे णवचािताच णवदूषक उत्ति कितो, ‘मिा वाटते 
जिसेकामुळे ज्र्ाचे कोमि पल्लव टवटवीत णदसत आहेत, अशा आम्रवृक्षाजवळ विेीची गाठ सैि 
झाल्र्ामुळे णजच्र्ा केशातून फुिे गळिी आहेत, णजच्र्ा मुखावि घमयहबदु णजसत आहेत, णजचे र्जु 
णवशषेेकरून गळिेिे णदसत आहेत, अशी हकणचत थकिेिी ही शकंुतिा व दुसऱ्र्ा णतच्र्ा सख्र्ा.’ त्र्ा 
णचत्रात शकंुतिेच्र्ा मुखार्ोवती णघिट्या घािून भ्रमि णतिा त्रास देत होता, असे दाखणविे होते. तो 
खिोखिचाच भ्रमि आहे, असे वाटून िाजा त्र्ािा उदे्दशनू बोिू िागतो. तेव्हा णवदूषक म्हितो, ‘महािाज, 
हे णचत्र आहे णचत्र! तेव्हा सानुमती म्हिते, ‘खिेच! हे णचत्र आहे हे मिाही आताच समजिे. मग णचणत्रत 
केिेिा प्रसंग स्वतः अनुर्णविेल्र्ाची स्स्थणत कार् विावी!’ इतक्र्ात दासी प्रवशे करून म्हिते, “मी 
िंगाचंी पेटी आिीत होते, तो वाटेत वसुमती िािीसाहेबानंी मिा पाणहिे आणि माझ्र्ा हातून पेटी काढून 
घेऊन, ‘मी स्वतः ही नेऊन देते’ असे म्हिाल्र्ा. त्र्ा इकडेच रे्त आहेत.” ते ऐकताच िाजा णवदूषकाजवळ 
णचत्र फिक देऊन त्र्ािा मेघप्रणतच्छन्द प्रासादात पाठणवतो. इतक्र्ात प्रणतहािी अमात्र्ाकडून कागदपत्र 
घेऊन रे्तो, त्र्ात ‘जिमागाने व्र्ापाि कििािा धनणमत्र नावाचा व्र्ापािी जहाज फुटल्र्ामुळे बुडून मेिा. 
तो णनपुणत्रक असल्र्ामुळे त्र्ाची सवय संपणत्त सिकािजमा व्हावी’, असे अमात्र्ाने णिहून पाठणविे होते. 
त्र्ावि, त्र्ाची एखादी स्त्री गिोदि आहे कार्, र्ाची चौकशी किण्र्ास िाजा सागंतो. तसे असल्र्ाचे 
प्रणतहािीकडून समजल्र्ावि तो त्र्ा गर्ािा णपत्र्ाची सवय संपणत्त द्यावी, अशी आज्ञा कितो व ‘प्रजेमध्रे् 
कोिाचा संबंधी मृत झािा असल्र्ास त्र्ाच्र्ा जागी पापकमाखेिीज इति बाबतीत दुष्ट्र्ंतािा मानावे’ अशी 
िाही णफिणवण्र्ास सागंतो. आपि स्वतः णनपुणत्रक असल्र्ाने आपल्र्ा मृत्र्नंूति णपतिानंा हपड णमळिाि 
नाहीत, र्ा कल्पनेने त्र्ािा अत्र्ंत शोक होतो. इतक्र्ात मेघच्छन्द प्रासादाच्र्ा गच्चीवरून मदतीकणिता 
ओिडिाऱ्र्ा णवदूषकाचा स्वि ऐकू रे्तो. कोिी िाक्षसाने त्र्ािा पकडिे असावे, असे वाटून िाजा बाि 
माििाि, तोच इिंाचा सािणथ मातणि प्रवशे करून म्हितो, ‘महािाज! मिा इिंाने असुिरु्द्धात साहाय्र्ाथय 
आपिाकंडे पाठणविे आहे. मी रे्थे आिो तेव्हा आपि शोकमग्न णदसिा;ं म्हिून आपिास िाग 
आिण्र्ासाठी मी णवदूषकािा माि णदिा.’ नंति अमात्र्ास िाज्र्कािर्ाि पाहण्र्ास सागंून िाजा 
मातणिबिोबि णनघून जातो (अंक ६). सातव्र्ा अंकाच्र्ा आिंर्ी िथस्थ िाजा व मातणि स्वगातून खािी 
उतित आहेत, असा प्रवशे घातिा आहे. इंिाने जाण्र्ाणवषर्ी मिा पिवानगी णदिी त्र्ा वळेी त्र्ाने माझा 
अणतशर् गौिव केिा, असे िाजाने म्हिताच मातणि म्हितो, ‘पूवी निहसहाच्र्ा नखानंी व आता आपल्र्ा 
बािानंी सुखोपर्ोगात ित असिेल्र्ा इंिाचे सवय शत्रु नष्ट केिे. तेव्हा इंिाच्र्ा कोित्र्ा सन्मानािा आपि 
पात्र नाही?’ मातिीकडून आपि हेमकूट पवयतावि सुिासुिाचं्र्ा णपत्र्ाच्र्ा-मािीच ऋषींच्र्ा-आश्रमाजवळ 
आिो आहो, असे समजल्र्ावि त्र्ानंा नमस्काि किण्र्ास िाजा तेथे उतितो. नंति िाजाच्र्ा आगमनाची 
वाता कळणवण्र्ाकणिता मातणि पुढे जातो व िाजा तेथेच झाडाखािी बसतो. तेथे त्र्ािा बाहुस्पंदनाच्र्ा शुर् 
शकुन होतो. इतक्र्ात हसणहिीचे दूध अधयवट प्र्ािेल्र्ा हसहशावकािा खेळण्र्ाकणिता त्र्ाच्र्ा मातेपासून 
बिात्कािाने ओढिािा एक बािक व त्र्ाचे णनवािि कििाऱ्र्ा दोन तापसी त्र्ाच्र्ा दृष्टीस पडतात. त्र्ाचं्र्ा 
र्ाषिावरून ऋषींनी त्र्ाचे ‘सवयदमन’ असे साथय नाव ठेविे असल्र्ाचे िाजािा कळते. बािकािा पाहताच 
िाजाच्र्ा मनात पुत्रपे्रम उत्पि होते. त्र्ाने हसहाच्र्ा छाव्र्ािा सोडाव ेम्हिून तापसी त्र्ािा दुसिे खेळिे 
देऊ किते. त्र्ाबिोबि ‘दे कुठे आहे ते?’ असे म्हिनू तो हात पसितो. त्र्ाविची चक्रवर्मतणचन्हें िाजािा 
णदसतात. णवशषेतः त्र्ाचा खोडकि स्वर्ाव पाहून त्र्ािा जवळ घ्र्ाव,े असे िाजािा वाटते. तो म्हितो— 
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आिक्ष्यदन्िमुकुिािविवमत्तहासै- 
रर्व्यक्तवणणरमणीयवचःप्रवृत्तीन् । 
अङकाश्रयप्रणवयिस्िियान्वहन्िो 
धन्यास्िदङगरजसा मवििीभवग्न्ि ।। 

शाकु॰ ७, १७ 
 
‘काही कािि नसता हसल्र्ामुळे ज्र्ाचें कळ्र्ासंािखे दातं हकणचत् णदसत आहेत, ज्र्ाचें बोबडे बोि 
णचत्ताकषयक वाटतात, णपत्र्ाच्र्ा माडंीवि बसण्र्ासाठी जे अणतशर् उत्सुक असतात, अशा धुळीने 
माखिेल्र्ा बािकानंा घेऊन जे मणिन होतात ते धन्र् होत! सवयदमन आपिे ऐकत नाही, असे पाहून 
तापसी दुष्ट्र्तंाची मदत मागते. िाजाने हाक मािताच सवयदमन त्र्ाच्र्ाकडे जातो. त्र्ा दोघाचं्र्ा 
चेहऱ्र्ातंीि णविक्षि साम्र् पाहून तापसीिा आश्र्र्य वाटते. णतच्र्ाकडून िाजािा कळते की, तो बािक 
पुरुवशंोत्पि आहे व त्र्ाच्र्ा मातेचे अप्सिाशंी नाते असल्र्ाने ती त्र्ा आश्रमातच प्रसूत झािी होती. 
इतक्र्ात दुसिी तापसी मातीचा िंगीत मोि आिण्र्ास गेिी होती ती पित रे्ऊन म्हिते, ‘सवयदमन, हे 
शकंुतिावण्र् पहा!’ सवयदमन वियसादृश्र्ामुळे ‘शकंुतिेिा पहा’ असा अथय समजतो, तेव्हा तो म्हितो : 
‘कुठे आहे, माझी आई?’ र्ा प्रसंगावरून त्र्ाच्र्ा मातेचे नावही शकंुतिाच आहे, असे िाजािा कळते. 
तथाणप नावासािखी नाव ेपुष्ट्कळ असतात आणि इतिही सादृश्र् णदसत असिे तिी कदाणचत् शवेटी हे सवय 
मृगजिवत् णमर्थर्ा ठिेि, अशी िाजािा शकंा रे्ते. इतक्र्ात ‘र्ाच्र्ा मनगटाविचा िाखीचा ताईत कोठे 
णदसत नाही’, असे तापसी म्हिते; तोच ‘हसहाबिोबि हा दंगामस्ती किीत असता त्र्ाचा ताईत रे्थे पडिा 
पहा’ से म्हिून तापसी नको म्हित सता दुष्ट्र्तं तो उचिूनही घेतो. दुष्ट्र्ंताने णनषेधाचे कािम 
णवचािल्र्ावरून ती पढुीि हकीकत सागंते : ‘र्गवान् मािीच ऋषींनी र्ा बािकाच्र्ा जातकमयसमर्ी 
अपिाणजता नामक औषणध घािून हा ताईत मनगटावि बाधंिा होता. र्ाचे माताणपता हकवा आपि स्वतः 
र्ाचं्र्ाखेिीज दुसऱ्र्ा कोिाही हा र्मूीवि पडिा असता त्र्ास हात िाव ू नरे्. हात िावल्र्ास तो सपय 
होऊन डसेि, असे त्र्ानंी साणंगतिे होते. र्ाचा प्रत्र्र्ही आम्हासं अनेकदा आिा आहे.’ र्ा प्रसंगाने ति 
दुष्ट्र्ंताचा संशर् पूियपिे नाहीसा होतो. झािेिा वृत्तान्त शकंुतिेिा सागंण्र्ास तापसी णनघून जाते. 
णतच्र्ाबिोबि बािकही जाऊ िागतो, तेव्हा दुष्ट्र्ंत म्हितो, ‘पुत्रा, थाबं, माझ्र्ाबिोबि आईकडे जाशीि’. 
त्र्ावि ‘दुष्ट्र्ंत माझे बाबा, तुम्ही नव्हे’, असे सवयदमनाचे उत्ति ऐकून िाजाची जास्तच खात्री होते. इतक्र्ात 
मळके वस्त्र नेसिेिी व एकपेडाची विेी घातिेिी शकंुतिा प्रवशे किते. पिात्तापाने णफकट झािेल्र्ा 
िाजािा ती एकदम ओळखत नाही; पि िौकिच णतची खात्री पटते व ती त्र्ाचा जर्जर्काि किते. ‘कोि 
ग हा?’ असे सवयदमनाने णवचािताच ‘वत्सा, तुझ्र्ा दैवािा णवचाि!’ असे म्हिनू ती िडू िागते. ‘णप्ररे्, मी 
तुिा टाकून णदिे, हे तुझ्र्ा मनात िागनू िाहू नरे्; कािि त्र्ा वळेी माझ्र्ा मनािा काही णविक्षि मोह 
पडिा होता’, असे बोिून िाजा णतच्र्ा पार्ा ं पडतो. शकंुतिा त्र्ािा उठणवते व ते सवय मािीच मुनींच्र्ा 
दशयनाथय जातात. मािीच ऋणष व त्र्ाचंी पत्नी अणदणत त्र्ा दोघासं आशीवाद देतात. मािीच ऋषींकडून 
दुवासशापाचा वृत्तान्त कळल्र्ावि दुष्ट्र्ंतािा आपि दोषमुक्त झाल्र्ाबद्दि आनंद होतो. शकंुतिेसही पतीने 
आपिास णवनाकािि टाकिे नव्हते, हे समजल्र्ावि बिे वाटते. नंति िाजाच्र्ा णवनंतीवरून मािीच ऋणष 
कण्वमुनींना हा सवय वृत्तान्त कळणवण्र्ाकणिता एका ऋणषकुमािािा पाठणवतात व दुष्ट्र्ंतािा पत्नी व पुत्र 
र्ासंह िाजधानीस जाण्र्ास अनुज्ञा देतात. नंति र्ितवाक्र्ाने नाटक समाप्त होते. 
 

काणिदासाने र्ा नाटकाचे कथानक कोठून घेतिे, र्ाणवषर्ी सुदैवाने वादणववाद किण्र्ास फािशी 
जागा नाही. अनंत कथाित्नाचंा सागि असा जो आपिा प्राचीन ‘महार्ाित’ गं्रथ त्र्ाच्र्ा आणदपवात सुमािे 
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तीनश ेश्लोकातं शकंुतिेची गोष्ट वर्मििी आहे. णतची व ‘शाकंुतिा’ची तुिना केल्र्ास काणिदासाचे अनुपम 
िचनाकौशल्र् व किाणर्ज्ञत्व ध्र्ानात रे्ईि. र्ास्तव महार्ाितातीि गोष्ट प्रथम सकें्षपाने णदिी आहे.[र्ा 
सािाशंाकणिता र्ाडंािकि ओणिएटंि िीसचय इस्न्स्टट्यूटने अत्र्ंत पणिश्रमाने सशंोधन करून प्रकाणशत केिेल्र्ा आणदपवाच्र्ा आवृत्तीचा उपर्ोग 
केिा आहे.] 
 

एके णदवशी पुरुकुिोत्पि दुष्ट्र्ंत िाजा बिोबि मोठे सैन्र्, अमात्र्, पुिोणहत वगैिे घेऊन णशकािीस 
गेिा. बिाच वळे केल्र्ानंति ते काश्र्पाश्रमी पोचिे. तपोवनाबाहेि सैन्र्ास ठेवनू व िाजणचन्हे अंगावरून 
उतरून त्र्ाने पुिोणहत व अमात्र् र्ासंह आश्रमात प्रवशे केिा. थोडे पुढे गेल्र्ावि अमात्र्ाणदकासं एके 
जागी सोडून तो एकटाच कण्वाच्र्ा पियकुणटकेकडे वळिा. त्र्ावळेी कण्व ऋणष फळे आिण्र्ाकणिता बाहेि 
गेिे होते; तथाणप त्र्ाचंी सुंदि कन्र्ा शकंुतिा पियकुणटकेत होती. णतने त्र्ाचे स्वागत केिे. णतिा पाहताच 
िाजाच्र्ा मनात कामणवकाि उत्पि झािा. त्र्ाने णवचािल्र्ावरून शकंुतिेने आपिा जन्मवृत्तान्त त्र्ािा 
सणवस्तिपिे साणंगतिा. तेव्हा नानाप्रकािच्र्ा वस्त्रािंकािाचें आणमष दाखवनू त्र्ाने णतिा आपिी पत्नी 
होण्र्ाबद्दि णवनंती केिी. ‘माझे बाबा फळे आिण्र्ाकणिता बाहेि गेिे आहेत, ते घटकार्िाने रे्तीि व 
नंति मिा अपयि कितीि’, असे शकंुतिेने सागंून पाणहिे. पि िाजाने ‘गाधंवयणववाह क्षणत्रर्ास णवणहत आहे. 
तू स्वतःचे दान किण्र्ास समथय आहेस’, इत्र्ाणद बोिून णतचे मन वळणविे; पि आपिी संमणत देण्र्ापूवी, 
‘माझ्र्ापासून होिाऱ्र्ा मुिािा आपल्र्ा पिात् गादी णमळािी पाणहजे’, अशी शकंुतिेने अट घातिी व ती 
िाजाने मान्र् केिी. नंति िाजाने णतच्र्ाशी गाधंवयणवधीने णववाह केिा व थोडा वळे णतच्र्ाबिोबि घािणविा. 
शकंुतिेिा स्वनगिी नेण्र्ासाठी मोठे सैन्र् पाठणवण्र्ाचे वचन देऊन (कण्व ऋणष पित आल्र्ावि 
आपल्र्ािा शाप देतीि र्ा र्ीतीने) तो तेथून णनघून गेिा. ऋणष पित आल्र्ावि शकंुतिा िजे्जने 
त्र्ाचं्र्ासमोि रे्ईना. तेव्हा त्र्ानंी अन्तज्ञानाने सवय गोष्टी जािनू णतचे अणर्नंदन केिे व णतने माणगतिेिे वि 
णदिे. वचन णदल्र्ाप्रमािे दुष्ट्र्ंताने सैन्र् तप पाठणविे नाहीच, पि णतच्र्ाबद्दि णवचािपूसही केिी नाही. 
कािातंिाने शकंुतिा आश्रमातच प्रसूत झािी. णतच्र्ा मुिाचे जातकमाणद संस्काि कण्वानंी केिे. तो सहा 
वषांचा झािा नाही तोच व्र्ाघ्रहसहाणद कू्रि पशूसं पकडून आिून त्र्ाचं्र्ाशी खेळत असे. आश्रमस्थ िोकानंी 
त्र्ाचे नाव सवयदमन असे ठेविे. बि व पिाक्रम र्ानंी रु्क्त असल्र्ामुळे तो रु्विाज होण्र्ास र्ोग्र् झािा, 
असे पाहून कण्वानंी शकंुतिा व सवयदमन र्ासं हस्स्तनापुिास पोचणवण्र्ास णशष्ट्र्ासं आज्ञा केिी. 
िाजदिबािी पोचल्र्ावि शकंुतिेने मागीि प्रसंगाची िाजािा आठवि देऊन पुत्राचा स्वीकाि किण्र्ाबद्दि 
णवनंती केिी. ‘तुझ्र्ाबिोबि णववाह केल्र्ाचे मिा स्मित नाही. पाणहजे ति िहा हकवा जा’, असे िाजाने 
म्हिताच शकंुतिेिा त्र्ाचा अत्र्ंत संताप आिा. ती म्हिािी, ‘िाजा, एखाद्या हिकट मािसासािखा तू 
कार् खोटे बोित आहेस ! मी म्हिते ते खिे की खोटे, हे तुझ्र्ा मनािा माहीत आहे. पाप किताना 
आपिािा कोिी पाहत नाही असे पापी मनुष्ट्र्ािा वाटते, पि देव व त्र्ाचा अन्तिात्मा हे सवय पाहत 
असतात. र्ारे्िा पुरुषाची अधाङगी म्हितात. णतच्र्ा णठकािी पुत्ररूपाने णतच्र्ा पतीचा पुनः जन्म होतो. 
पुत्रापेक्षा अणधक आनंददार्क अशी कोिती वस्तु र्ा जगात आहे?’ इत्र्ाणद बोिून त्र्ाचे मन वळणवण्र्ाचा 
णतने र्त्न करून पाणहिा, पि तो ऐकेना. तेव्हा ‘असत्र्ावि तुझी इतकी प्रीणत आहे ति तुझी संगणत मिा 
नको. तू र्ाचा स्वीकाि केिा नाहीस तिी माझा मुिगा अणखि पृर्थवी पादाक्रान्त किीि’, असे म्हिून ती 
पुत्रासह चािू िागिी. त्र्ाबिोबि आकाशवािी झािी की, ‘दुष्ट्र्ंता! हा तुझाच मुिगा आहे. र्ाचा स्वीकाि 
कि.’ तेव्हा िाजा आनंणदत होऊन पुिोणहत, अमात्र् इत्र्ाणदकासं म्हिािा, ‘ऐका हे देवदूताचे र्ाषि! मी 
र्ा मुिाचा पूवीच स्वीकाि केिा असता ति हा जन्माने शुद्ध आहे हकवा नाही, र्ाचा तुम्हासं संशर् आिा 
असता.’ नंति तो शकंुतिेिा म्हिािा, ‘मी असे केिे नसते ति कामुकत्वामुळे मी र्ाचा स्वीकाि केिा असे 
िोक म्हिािे असते. िाजाने तू जे मिा अपशब्द बोििीस त्र्ाबद्दि मी तुिा क्षमा केिी आहे.’ नंति त्र्ाने 
शकंुतिेिा आपिी पट्टिािी केिी व र्ितािा रु्विाजपद णदिे. 
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‘महार्ािता’तीि विीि साधी व वैणचत्र्र्हीन गोष्ट वाचल्र्ावि तीतून जगातीि एका अत्रु्त्कृष्ट 
नाटकाची उत्पणत्त झािी, असे कोिास साणंगतिे ति खिेही वाटिाि नाही. खािीतून काढिेिा 
ओबडधोबड दगड पाहताच त्र्ातून पढेु एक अत्र्ंत िम्र् आकृणत णनमाि होिाि आहे, अशी कल्पना 
कोिास रे्ते कार्? पि सामान्र् जनाच्र्ा चमयचक्षूंना जे णदसत नाही, ते किावानाच्र्ा प्रणतर्ात्मक 
णदव्र्दृणष्टपुढे िपत नाही. व्र्ासाचं्र्ा साध्र्ा साधनसामग्रीत आपल्र्ा प्रणतरे्ने णनर्ममिेिा वैणचत्र्र्पूिय 
प्रसंगाचंा मािमसािा घातिा असता त्र्ात उत्कृष्ट िसपणिपाक उतिेि, असे काणिदासािा वाटिे असाव.े 
[हेच आनंदवधयनानेही ‘ध्वन्र्ािोका’त (पृ.१४८) म्हटिे आहे—इणतवृत्तवशार्ाता ं कथणञ्चिसाननुगुिा ं स्स्थहत त्र्क्त्वा 

पुनरुत्पे्रक्ष्र्ाप्र्न्तिार्ीष्टिसोणचतकथोिर्ो णवधेर्ः र्था काणिदासप्रबम्धेषु।] दुसिे असे की, ‘महार्ािता’तीि कथानक फाि 
प्राचीन काळी घडिेिे. समाजाच्र्ा प्राथणमक अवस्थेत त्र्ातीि काही प्रसंग व णवचाि असंर्ाव्र् व अनुणचत 
वाटिे नसिे तिी काणिदासकािीन सुसंस्कृत समाजािा ते पटिे व आवडिे नसते. णशवार्, व्र्ासाचं्र्ा 
पुिािकथेत नार्क दुष्ट्र्ंत व नाणर्का शकंुतिा ही केवळ स्वाथाने पे्रणित झािेिी णदसत होती. नाटकातीि 
त्र्ाचंी णचते्र िम्र् व आकषयक होण्र्ास त्र्ाचं्र्ा स्वर्ावातं णवणवध छटाचें िंग उणचत प्रमािात णमसळिे जरूि 
होते, र्ा काििास्तव काणिदासाने मूळ गोष्टीत अनेक फिक केिे आहेत. ‘शाकंुतिोपाख्र्ान’ व ‘शाकंुति’ 
र्ातीि कथानकाचंी तुिना केल्र्ास दुवास ऋषीचा शाप व त्र्ाची णनवृणत्त होण्र्ास जरूि असिेि मुणिका 
र्ा दोन महत्त्वाच्र्ा गोष्टी कवीने कस्ल्पल्र्ा आहेत, हे सकृद्दशयनीच ध्र्ानात रे्ते. र्ापंैकी पणहिीचा त्र्ाने 
दोन प्रकािे उपर्ोग केिा आहे. ‘महार्ािता’तीि दुष्ट्र्तं केवळ णवषर्ासक्त, भ्र्ाड व स्वाथी णदसतो. कण्व 
एक-दोन तासानंी पित रे्ण्र्ाचा संर्व असता त्र्ाचंी वाट न पाहता त्र्ाचं्र्ा पिात् तो त्र्ाचं्र्ा कन्रे्चा 
उपर्ोग घेतो. णवषर्ापर्ोगाची तात्काणिक ऊमी शमल्र्ावि आपिावि ऋणष िागावतीि, र्ा र्ीतीने तो 
िागिीच िाजधानीस णनघून जातो. पुढे शकंुतिेिा णदिेल्र्ा वचनािा जागत नाही, इतकेच नव्हे ति ती 
स्वतः पुत्रासह िाजसरे्त उपस्स्थत झािी असता जनापवादाच्र्ा र्र्ाने स्वकतयव्र् किण्र्ाचे टाळतो. 
आकाशवािी झािी नसती ति स्वतःच्र्ा णनिपिाधी पत्नीचा व पुत्राचा त्र्ाग किण्र्ास त्र्ाने मागे-पुढे 
पाणहिे नसते. अशा णनकृष्ट कोटीतीि नार्काचे पिाक्रमी, पे्रमळ, पािर्ीरु व कतयव्र्तत्पि पुरुषात रूपातंि 
किण्र्ाकणिता कवीने र्ोणजिेल्र्ा णकमरे्चे दुवासाचा शाप हे एक प्रमुख साधन आहे. त्र्ा शापाने िाजाचा 
स्मृणतभं्रश होतो व म्हिूनच एिव्ही आपिी कतयव्रे् कसोशीने कििािा िाजा ‘शाकंुति’ नाटकात 
पिस्त्रीस्पशयर्र्ाने स्वपत्नीचा त्र्ाग किताना णदसतो.पाचव्र्ा अकंातीि दोन सत्पक्षाचं्र्ा झगयाचा 
हृदर्ंगम प्रसंग र्ा शापानेच शक्र् झािा आहे. सहाव्र्ा अकंातीि दुष्ट्र्ंताचा शोक व सातव्र्ातीि 
शकंुतिेचे अत्र्ंत कारुण्र्ोत्पादक दृश्र् र्ाचंी उर्ाििीही शापप्रसंगाच्र्ा पार्ावि झािी आहे. सािाशं, र्ा 
शापाने नार्क-नाणर्कासं काही काळ कष्ट णदिे तिी अखेिीस त्र्ाचं्र्ा स्वर्ावातंीि उदात्तपिा व्र्क्त करून 
त्र्ाने त्र्ासं उपकृतच केिे आहे. कथानकािाही वैणचत्र्र्पूिय व िम्र् प्रसंग पुिवनू त्र्ाने णचत्ताकषयक बनणविे 
आहे. र्ाणशवार् हा शापप्रसगं घािण्र्ात काणिदासाचा दुसिाही एक हेतु असावा. केवळ बाह्य रूपामुळे 
उत्पि झािेिे पे्रम वैषणर्क अतएव णनकृष्ट दजाचे असते. सकंटाच्र्ा र्ट्टीतून तावनू-सुिाखून बाहेि 
पडल्र्ावि त्र्ातीि स्वाथीपिा नष्ट झाल्र्ामुळे त्र्ाचे कतयव्र्ात रूपातंि होते. अशा णनिपेक्ष उदात्त पे्रमाची 
समाजाच्र्ा धाििेिा व अभ्रु्दर्ािा अत्र्ंत आवश्र्कता असल्र्ाने काणिदासाने आपल्र्ा इति गं्रथातंही 
त्र्ाची णचते्र िेखाटिी आहेत. ‘कुमािसंर्वा’तीि पावयती, ‘मेघदूता’तीि र्क्षपत्नी व ‘णवक्रमोवयशीर्ा’ तीि 
िािी औशीनिी र्ा अशा णदव्र् पे्रमाच्र्ा मूर्मत होत. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त औशीनिी िािीचे पात्र उदात्त स्वरूपाचे 
असिे तिी प्रधान नाही, त्र्ामुळे कवीचा हा अणर्प्रार् त्र्ात स्पष्टपिे प्रतीत होत नाही. ती उिीव र्ा 
नाटकात कवीने र्रून काढिी आहे. शकंुतिेच्र्ा पे्रमाची पिीक्षा किण्र्ाकणिता त्र्ाने दुवासशापाचा 
कुशितेने उपर्ोग केिा आहे. त्र्ाच्र्ा इति नाटकातंही एखाद्या दैवी घटनेने नार्क-नाणर्कावंि संकटाचें 
प्रसंग णदसतात. असे प्रसंग एखाद्या ऋषीच्र्ा शापाने र्ाव,े हे अगदी साहणजक आहे. शकंुतिेसािख्र्ा पे्रमळ 
व पणतहचतामग्न नाणर्केिा शाप देण्र्ास दुवासासािख्र्ा णनष्ठुि व कोणपष्ठ ऋणषणशवार् दुसिा कोि प्रवृत्त 
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होिाि? अनसूरे्ने म्हटल्र्ाप्रमािे ‘अग्नीणशवार् दुसिा कोि दग्ध करू शकेि?’ शापामागून उःशाप हा 
आिाच ! शापाने िाजािा शकंुतिेची णवस्मृणत पडिी होती, म्हिून उःशापाने त्र्ािा णतची ओळख पटेि, 
असे काही कििे अवश्र् होते. अशा वळेी मुणिकेसािख्र्ा पूवयपणिणचत साधनाची सहजच आठवि होिाि. 
सीतेिा आपिी ओळख पटावी म्हिनू हनुमानाने श्रीिामचंिाची मुणिका आपल्र्ाबिोबि घेतिी असल्र्ाचे 
कवीिा माहीत होते; हकबहुना,’मेघदूत’ िचताना तो प्रसंग त्र्ाच्र्ा डोक्र्ात घोळत होता, हे आपि मागे 
पाणहिेच आहे. तेव्हा दुष्ट्र्तंािाही शकंुतिेची मुणिकादशयनाने ओळख पटणवण्र्ाची कल्पना कवीिा 
सुचावी, र्ात आिर्य नाही. बौद्धाचं्र्ा पाणि र्ाषेतीि जातक गं्रथातं गौतमबदु्धाच्र्ा पूवय जन्मातंीि गोष्टींची 
वियने आिी आहेत, त्र्ातीि ‘कठ्ठहाणि’ जातकात ‘शाकंुतिा’च्र्ा सणंवधानकासािखी एक गोष्ट आढळते: 
“वािािसी नगिातीि ब्रह्मसदत्त िाजा अिण्र्ात एका सुंदि स्त्रीिा पाहतो; णतच्र्ाशी काही वळे िममाि 
होऊन नंति तो स्वनगिीस पित जातो; पि जाते वळेी णतच्र्ा बोटात खुिेकणिता मुणिका घाितो. पढेु ती 
स्त्री अिण्र्ात प्रसूत होऊन णतिा बोणधसत्त्व हा मुिगा होतो. तो मोठा झाल्र्ावि त्र्ािा घेऊन ती िाजाकडे 
जाते व खुिेची अंगठी दाखणवते. िाजा मुद्दामच आपि णतिा ओळखत नाही, असे दाखणवतो. तेव्हा 
सत्र्णक्ररे्णशवार् दुसिा उपार् नाही, असे जािून ती आपल्र्ा मुिाचा पार् धरून त्र्ािा आकाशात फेकते 
व िाजािा म्हिते, ‘िाजा, जि हा खिोखिीच तुझा मुिगा असेि ति तो अतंिाळी सुिणक्षत िाहीि, नाही 
ति जणमनीवि पडून त्र्ाच्र्ा शिीिाच्र्ा णठकऱ्र्ा होतीि’. बोणधसत्त्व अंतिाळी माडंी घािून िाहतो, ते पाहून 
कोिासही त्र्ाच्र्ा जन्माणवषर्ी संशर् िाहत नाही; तेव्हा िाजाही त्र्ाचा स्वीकाि करून त्र्ािा 
र्ौविाज्र्ाणर्षेक कितो.” विीि गोष्टीवरून काणिदासािा मुणिकेची कल्पना सुचिी असावी, असे काही 
रु्िोपीर् णविानाचें मत आहे, पि ते मान्र् होण्र्ासािखे नाही. विीि जातकात व ‘महार्ािता’तीि 
शकंुतिेच्र्ा कथेत बिेच साम्र् आहे, त्र्ावरून बौद्ध िोकानंीच ती हहदुगं्रथातून घेऊन तीत थोडा फिक 
करून गौतमबुद्धाच्र्ा पूवयजन्माशी णतचा संबधं जोडून णदिेिा णदसतो. जातकगं्रथातंीि इतिही अनेक 
कथातं त्र्ानंी असे केल्र्ाचे णदसून रे्ते. काणिदासाच्र्ा नाटकात दुवासशापाचा व मुणिकेचा घणनष्ठ सबंधं 
आहे, पि विीि गोष्टीत शापाचा उल्लखेही नाही. ‘शाकंुतिा’तीि मुणिका प्रकििाची कल्पना 
काणिदासािा स्वार्ाणवकपिेच कशी सुचिी असावी, ते वि दाखणविेच आहे. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तही 
कवीने मुणिकेचा ओळख पटण्र्ासाठी उपर्ोग केिा होता, हे िक्षात घेण्र्ासािखे आहे. 
 

मुणिकादशयनाने िाजाची स्मृणत जागतृ व्हावर्ाची ति शकंुतिा प्रथम िाजासमोि जाते त्र्ापूवी ती 
णतच्र्ा बोटातून गळिे व पुढे णतचा त्र्ाग केल्र्ावि त्र्ािा ती णदसिे हे ओघानेच आिे. हे कसे घडिे ते 
दाखणवण्र्ाकणिता काणिदासाने धीवि व णशपाई र्ाचंा प्रवशे घातिा आहे. त्र्ात त्र्ाची अिौणकक 
कल्पकता उत्कृष्टपिे णदसून रे्ते. णिस्तपूवय पाचव्र्ा शतकात होऊन गेिेल्र्ा णहिोडोटस नामक ग्रीक 
इणतहासकािाच्र्ा गं्रथात असाच एक प्रसंग वर्मििा आहे. त्र्ावरून ही कल्पना काणिदासािा सुचिी 
असावी, असे एका णविानाने प्रणतपाणदिे आहे [J. B., O. R. S., Vol.VII, p.97.]. “पॉणिके्रट् नामक ग्रीक िाजाने 
एके णदवशी आपल्र्ा नणशबाची पिीक्षा पाहण्र्ासाठी अत्र्ंत मौल्र्वान पाचूचा खडा वि बसणविेिी मुणिका 
समुिात टाकिी. पुढे पाच-सहा णदवसानंी एका धीविाने आिून णदिेल्र्ा माशाच्र्ा पोटात ती त्र्ािा 
सापडिी.” उपणिणनर्मदष्ट णविानाच्र्ा मते ही गोष्ट काणिदासािा माहीत असावी. “कािि इ. स. च्र्ा 
पणहल्र्ा शतकात र्डोच र्ा बंदिातून माळवा व काठेवाड र्ा प्रातंाचंा पणिम देशाशंी व्र्ापाि चाित असे. र्ा 
देशातूंन हहदुस्थानातीि िाजाचं्र्ा उपर्ोगाकणिता अनेक सुंदि ग्रीक तरुिीही आिल्र्ा जात. काणिदासाने 
आपल्र्ा प्रातंातीि िाजदिबािी र्ा र्वनी पाणहल्र्ा असाव्र्ात; म्हिूनच त्र्ाने ‘शाकंुतिा’त दुष्ट्र्ंत 
िाजाबिोबि णशकािीच्र्ा वळेीही र्वनी होत्र्ा, असे दाखणविे आहे. र्ा र्वनींच्र्ा तोंडून ही ग्रीक कथा 
कवीिा माहीत झािी असावी.” र्ा मतात अनेक गोष्टी गृहीत धिल्र्ा असल्र्ामुळे ते णनणितपिे मान्र् 
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किता रे्त नाही. णहिोडोटसने वर्मििेिी गोष्ट त्र्ाच्र्ानंति जवळ जवळ आठनऊश े वष े ग्रीक िोकाचं्र्ा 
णस्त्रर्ाचं्र्ाही तोंडी होती; अशा णस्त्रर्ाचंा व काणिदासाचा संबधं आिा व त्र्ाचं्र्ा संर्ाषिात ती गोष्ट 
आल्र्ामुळे कवीिा णतजवरून ‘शाकंुतिा’तीि प्रसंग सुचिा, असे मानाव े िागते. र्ात फाि दूिान्वर् 
णदसतो. काणिदासाने इति णठकािी कोठेही ग्रीक कथाचंा उपर्ोग केिेिा णदसत नाही. तेव्हा र्ा कल्पनेचे 
श्रेर् कवीसच देिे र्ोग्र् होईि. ग्रीक व र्ाितीर् तत्त्वज्ञानातंही अनेक णठकािी आिर्यकािक साम्र् 
आढळते. त्र्ासािखाच विीि प्रसंग आहे व त्र्ाची उपपणत्त ‘मानव मन सवयत्र सािखेच असते’ असे म्हिूनच 
िाविी पाणहजे. 
 

दुवासशाप व मुणिका र्ा दोन महत्त्वाच्र्ा गोष्टी कवीिा कशा सुचल्र्ा असाव्र्ा, हे आपि रे्थवि 
पाणहिे. मूळ कथेत त्र्ाने केिेल्र्ा इति फिकाचंीही काििे समजिे सोपे आहे. दुष्ट्र्ंत आश्रमात गेिा 
त्र्ावळेी कण्व ऋणष फिपुष्ट्पाणदकाकंणिता अिण्र्ात गेिा होता. तो रे्ण्र्ापूवी िाजा शकंुतिेच्र्ा 
जन्मासंबधंी कथा ऐकतो, स्वतः िाबंिचक र्ाषि करून णतचे मन वळणवतो, णतच्र्ाशी िममाि होतो व 
णनघूनही जातो, असे ‘महार्ािता’त वर्मििे आहे. दोन-तीन तासाचं्र्ा अवधीत र्ा सवय गोष्टी घडून रे्िे 
असंर्वनीर् व किादृष्टीने असमथयनीर् ठिते. णशवार् त्र्ावंरून िाजाचा उल्लूपिा व शकंुतिेचा स्वाथी 
स्वर्ाव व्र्क्त होतात, हे वगेळेच. किाणवकास व औणचत्र् र्ाकंणिता र्ा णठकािी फिक कििे जरूि होते; 
म्हिून काणिदासाने कण्व ऋषीिा शकंुतिेच्र्ा प्रणतकूि दैवाची शाणंत किण्र्ाकणिता दूि सोमतीथी 
पाठणविे आहे. तेथून रे्ण्र्ास त्र्ास सहजच चाि-सहा मणहने िागिे असावते. र्ा अवधीत र्ज्ञिक्षिाथय 
आश्रमवासीर्ाचं्र्ा णवनंतीवरून दुष्ट्र्तं आश्रमात िाणहिा, त्र्ाचा व शकंुतिेचाही मदनसंताप उत्तिोउत्ति 
वाढत गेिा व तो अगदी असह्य झािा त्र्ावळेी त्र्ानंी गाधंवय णववाह केिा, असे कवीने दाखणविे आहे. र्ात 
अस्वार्ाणवक असे काहीही णदसत नाही.शकंुतिेचा अनुरूप पतीशी गाधंवयणवधीने णववाह झािा व ती गर्यवती 
आहे हे समजताच कण्वाने णतिा पणतगृही पाठणवण्र्ाचा णनिर् केिा, र्ातं काणिदासकािीन िोकाचं्र्ा 
स्त्रीणवषर्क समजुतींचे प्रणतहबब पडिेिे णदसते. त्र्ा काळी णस्त्रर्ाचं्र्ा शािीनतेणवषर्ीच्र्ा कल्पनाही 
‘महार्ाित’काळापेक्षा अगदी णनिाळ्र्ा होत्र्ा. त्र्ामुळे काणिदासाने आपल्र्ा नाटकात शकंुतिेच्र्ा 
जन्माची हकीकत णतच्र्ा तोंडी न घािता ती तीच्र्ा मणैत्रिींकडून िाजािा कळणविी हकवा सुचणविी आहे. 
‘महार्ािता’तीि शकंुतिा स्वपुत्रािा गादी णमळावी, अशी अट स्वतः घािते व ती िाजाने कबिू 
केल्र्ाविच त्र्ािा वश होते. र्ात णतचा व्र्ावहाणिकपिा णदसून आिा तिी त्र्ाबिोबि णतच्र्ा हृदर्ात 
सकृद्दशयनी उत्पि होिाऱ्र्ा पे्रमाचा प्रादुर्ाव झािा नव्हता, हेही णसद्ध होते.काणिदासाची शकंुतिा 
पे्रमपिवश झािी होती; णतिा अशा अटी कशा सुचिाि ? णतच्र्ा मणैत्रिी साहणजकच जास्त समर्ज्ञ होत्र्ा; 
तथाणप त्र्ानंीही िाजानंा अनेक णस्त्रर्ा असतात, म्हिून ही आमची णप्रर्सखी णतच्र्ा बाधंवाचं्र्ा दुःखािा 
कािि होिाि नाही, असे आपि वागाव’े एवढेच सुचणविे आहे. अशा प्रसंगी सवय गोष्टी नाणर्केकडून 
वदणविे उणचत होिाि नाही, हे जािून कवीने णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ा शकंुतिेच्र्ा पे्रमळ सख्र्ाचंी जोडी 
णनमाि केिी आहे. र्ाणशवार् शािित व शाङगयिव हे कण्वणशष्ट्र्, गौतमी ही शकंुतिेचे संगोपन कििािी 
वृद्ध तापसी, िाजपुिोणहत, माढव्र् नामक णवदूषक, वैखानस, सेनापणत इत्र्ाणद कथानकाच्र्ा 
णवकासाकणिता जरूि िागिािी अनेक पाते्र कवीच्र्ा कल्पकतेची अपत्रे् होत. र्ापंकैी काही पाते्र—
शािित, शाङगयिव, पुिोणहत, णप्रर्ंवदा व गौतमी—ही ‘पद्मपुिािा’तीि शकंुतिोपाख्र्ानातही आढळतात. 
णशवार् त्र्ातीि कथा ‘शाकंुति’ नाटकाच्र्ा संणवधानकाशी बहुताशं जुळिािी आहे. म्हिून काणिदासाने 
‘पद्मपुिािा’तून आपल्र्ा नाटकाची गोष्ट व काही पाते्रही घेतिी असावी, असे डॉ. हवटिणनटझ सािखे 
संशोधक म्हितात. त्र्ाचं्र्ा मताचंा रे्थे थोडक्र्ात णवचाि कििे जरूि आहे. 
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‘पद्मपुिाि’ व ‘िघुवशं’ र्ात णदिीपापासून दशिथापरं्तच्र्ा िाजाचं्र्ा वियनात अनेक णठकािी 
आिर्यकािक शब्दसाम्र् व कल्पनासाम्र् आढळते र्ाचा मागे उल्लखे आिा आहेच. त्र्ासािखेच र्ाही 
णठकािचे साम्र् आहे. दुष्ट्र्ंत मृगािा मारू िागिा असता वैखानसाने त्र्ाचे णनवािि कििे, पुढे आश्रमात 
प्रवशे केल्र्ावि शकंुतिेस व णतच्र्ा सख्र्ासं वृक्षासं पािी घािताना पाहिे, त्र्ाने णवचािल्र्ावरून 
शकंुतिेच्र्ा सखीने णतच्र्ा जन्माचा वृत्तातं कथन कििे, दुष्ट्र्ंतगमनानंति दुवासाचा शाप होिे, 
हस्स्तनापुिाच्र्ा मागावि एका तीथात मुणिका पडून अदृश्र् होिे, पुढे दुष्ट्र्ंताचा स्मृणतभं्रश, शकंुतिा-
प्रत्र्ादेश, धीविाकडून मुणिकेची प्राणप्त व तदनंति िाजाचा पिात्ताप व शोक, शवेटी स्वगातून पित रे्त 
असता मािीचाश्रमात शकंुतिा व सवयदमन र्ाचंी रे्ट, इत्र्ाणद प्रसंग ‘शाकंुति’ नाटकात व ‘पद्मपुिािा’त 
समान आहेत व त्र्ाचें वियनही बहुताशंी त्र्ाच शब्दातं केिे आहे. काही णठकािी महत्त्वाचे फिकही 
आढळतात. ‘महार्ािता’प्रमािे ‘पद्मपुिािा’तही कण्व ऋणष पिगावी गेिा नसून फळे व पुष्ट्पे आिण्र्ाकणिता 
वनात गेिा होता व तो पित रे्ण्र्ापूवी दुष्ट्र्ंत नगिास पित गेिा, असे वर्मििे आहे. हस्स्तनापुिास जाताना 
शािित, शाङगयिव व गौतमी र्ाप्रमािे णप्रर्ंवदाही शकंुतिेबिोबि होती. तीथात स्थान किताना शकंुतिेने 
णतच्र्ाजवळ अंगठी णदिी, ती णतने वस्त्रात ठेविी नाही तोच ती गडबडत जाऊन पाण्र्ात पडिी. त्र्ा वळेी 
णप्रर्ंवदेने शकंुतिेिा तो वृत्तातं कळणविा नाही व शकंुतिेिाही णतची आठवि झािी नाही. पि 
िाजासमोि मुणिकेची जरूिी िागिी, तेव्हा णतने ती णप्रर्ंवदेजवळ माणगतिी, असे वियन ‘पद्मपुिािा’त 
आिे आहे. ‘शाकंुतिा’प्रमािेच ‘महार्ािता’शीही ‘पद्मपुिािा’चे काही णठकािी अत्र्ंत सादृश्र् आढळते. 
शकंुतिेिा वश किण्र्ाकणिता दुष्ट्र्ंताचे प्रिोर्नात्मक र्ाषि, कण्व ऋषींनी वनातून पित आल्र्ावि 
केिेिे शकंुतिेचे अणर्नंदन, नंति शकंुतिेने माणगतिेिे वि, िाजाने स्वीकाि न केल्र्ामुळे अत्र्तं सतंप्त 
होऊन शकंुतिेने त्र्ािा केिेिे वाक्ताडन र्ाचें वियन ‘महार्ािता’त व ‘पद्मपुिािा’त अगदी त्र्ाच शब्दातं 
केिे आहे. असे सुमािे शरं्ि श्लोक र्ा दोन गं्रथातं समान आहेत. र्ा साम्र्ाचा णवचाि किता (१) व्र्ास व 
काणिदास र्ानंी ‘पद्मपुिािा’तीि कथा व कल्पना घेऊन त्र्ा आपल्र्ा गं्रथातं घुसडून णदल्र्ा; हकवा (२) 
‘पद्मपुिाि’कत्र्ाने ‘शाकंुतिा’तून काही प्रसंग व ‘महार्ािता’तून काही र्ाषिे घेऊन व काही स्वतःचे 
पदिचे घािून आपिी गोष्ट सजणविी, असे दोन पक्ष संर्वतात. र्ातूंन दुसिाच पक्ष अणधक संर्वनीर् आहे, 
असे आम्हासं वाटते. ‘हणिवशंा’त व ‘र्ागवता’सािख्र्ा इति पुिािातं ‘महार्ािता’तल्र्ासािखीच 
शकंुतिेची कथा णदिी आहे. ‘पद्मपुिािाची’ कथा जुनी असती ति ती त्र्ाही पिुािातं आिी असती. 
पुिािातंीि गोष्टींत बहुधा शािित, शाङगयिव, गौतमी, णप्रर्ंवदा र्ासंािख्र्ा णवशषे जरूि नसिेल्र्ा पात्राचंा 
णनदेश आढळत नाही. ‘पद्मपिुािा’तही शाङगयिव व शािित र्ा दोन्ही मुणनणशष्ट्र्ाचंा नामणनदेश असिा तिी 
त्र्ानंा स्वतंत्र र्ाषिे णदिी नसल्र्ाने तो अनावश्र्क वाटतो. तेव्हा ‘पद्मपुिािा’तीि शाकंुतिोपाख्र्ानात ही 
पाते्र आढळतात, र्ाचे कािि िेखकाने ते कथानक काणिदासाच्र्ा ‘शाकंुति’ नाटकावरून सकें्षपाने घेतिे 
आहे हे असाव,े असे वाटते. मागे ‘मत्स्र्पुिािा’त काणिदासाच्र्ा ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि काही प्रसंगाचंा 
उल्लेख आिा आहे असे दाखणविे आहे, त्र्ाचप्रमािे ‘पद्मपुिाि’कत्र्ानेही ‘शाकंुतिा’तीि प्रसंग व 
‘महार्ािता’तीि ओजस्वी र्ाषिे ही जोडून आपिी शाकंुतिोपाख्र्ानाची कथा बनणविेिी णदसते. 
 

‘शाकंुतिा’चे संणवधानक ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तल्र्ाप्रमािे गंुतागंुतीचे नाही, तथाणप त्र्ातीि 
प्रसंगाचंी जुळिी इतक्र्ा कौशल्र्ाने केिी आहे की, पे्रक्षकाचें औत्सुक्र् शवेटपरं्त णटकून िाहते. त्र्ातीि 
णवणवध घटना एकातून एक अशा अगदी स्वार्ाणवकपिे उद् र्तू झािेल्र्ा णदसतात. त्र्ा सवय मुख्र् साध्र्ाशी 
कमीजास्त प्रमािात सिंग्न झाल्र्ा आहेत. एक-दोन णठकािी आकाशवािीसािख्र्ा अद् र्तु गेष्टींचा 
कथानकाच्र्ा प्रगतीकणिता कवीने उपर्ोग केिा आहे; तथाणप, तत्कािीन िोकासं त्र्ा असंर्वनीर् वाटत 
नव्हत्र्ा, हे आपि िक्षात घेतिे पाणहजे. र्ा नाटकातीि प्रत्रे्क प्रवशे, हकबहुना त्र्ातीि प्रत्रे्क प्रसंग, 
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सहेतुक घातिेिा आहे. उदाहििाथय, पाचव्र्ा अंकातीि हंसपणदकेचे गीत घ्र्ा. त्र्ार्ोगे आगामी 
शकंुतिाप्रत्र्ादेशाची पे्रक्षकासं सूचना णमळते. त्र्ामुळे िाजािा मागीि वृत्तातं स्पष्टपिे आठवत नाही, 
तथाणप त्र्ाच्र्ा मनािा हुिहुि िागून िाहते. णशवार्, ते गीत ऐकल्र्ाविच आपिा सदेंश कळणवण्र्ाकणिता 
िाजा णवदूषकािा हंसपणदकेकडे पाठणवतो. तो गेल्र्ावि शकंुतिेचा वृत्तातं माहीत असिेिे व िाजाच्र्ा 
णवश्वासातिे असे कोिीही जवळ नसल्र्ाने पाचव्र्ा अकंातीि शकंुतिाप्रत्र्ादेशाचा प्रसंग अस्वार्ाणवक 
वाटत नाही.र्ा सवय काििासं्तव त्र्ा प्रसंगाची र्ोजना कवीने पाचव्र्ा अंकाच्र्ा आिंर्ी केिी आहे. 
शवेटल्र्ा अंकात दुष्ट्र्तंािा सवयदमनाची ओळख हळूहळू पि एकापेक्षा एक बिवत्ति अशा काििानंी पटते, 
तो प्रसंगही उत्तम वठिा आहे. 
 

‘शाकंुति’नाटकातीि र्ाषा अत्र्तं प्रसादरु्क्त व िम्र् आहे. त्र्ात उपमा, उत्पे्रक्षा, स्वर्ावोणक्त, 
अथांतिन्र्ास र्ासंािखे अनेक मनोिम अिंकाि आिे आहेत. त्र्ातं कोठेही स्क्िष्टता, कल्पनाचंी 
ओढाताि, दूिान्वर्, वगैिे दोष णदसत नाहीत. प्रत्रे्क पात्राच्र्ा तोंडी त्र्ािा शोरे्ि अशी र्ाषा व सुचतीि 
असेच अिंकाि घािण्र्ाची कवीने काळजी घेतिी आहे. शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा सदैव 
ितावृक्षाणदकाचं्र्ा सहवासात खेळिाऱ्र्ा, तेव्हा त्र्ाचं्र्ा र्ाषिातं ‘क इदानीं सहकािमन्तिेिाणतमुक्ता ं
पल्लणवता ं सहते’, ‘को नामोष्ट्िोदकेन नवमाणिका ं णसञ्चणत’र्ासािखे ितावृक्षावंरून सुचिािे अिंकाि 
घातिे आहेत. कण्व ऋणष सदैव र्ज्ञर्ागातं व अध्र्ापनकार्ात णनमग्न. तेव्हा त्र्ानंा ‘णदष्ट्ट्या 
धूमाकुणितदृषे्टिणप र्जमानस्र् पावक एवाहुणतः पणतता’, ‘वत्से सुणशष्ट्र्पणिदते्तव णवद्याऽशोचनीर्ाणस 
संवृत्ता’र्ासािखे दृष्टातं व उपमा सुचाव्र्ात, र्ात आिर्य नाही. सदैव खाद्यिोिुप व णवनोदी णवदूषकाच्र्ा 
स्वर्ावाचे प्रणतहबब ‘र्था कस्र्ाणप णपण्डखजूयिैरुिेणजतस्र् णतस्न्तण्र्ामणर्िाषो र्वते् तथा 
स्त्रीित्नपणिर्ोणगिो र्वत इर्मभ्र्थयना’र्ा उपमेत स्पष्टपिे पडिेिे णदसते. र्ा नाटकातीि र्ाषिे िहान 
िहान व चटकदाि असल्र्ाने ती वाचताना व ऐकताना वाचक-पे्रक्षकाचें णचत्त िमून जाते व आपि नाटक 
पाहत नसून खिोखिीच आपल्र्ासमोि घडिेिे प्रसंग पाहत आहो, असे पे्रक्षकासं वाटते, र्ातच 
काणिदासाच्र्ा किेचा उत्कषय आहे. 
 

‘शाकंुतिा’त संर्ोग व णवप्रिंर् असा णिणवध शृगंाि, करुि व शातं हे प्रमुख िस आहेत. पणहल्र्ा 
तीन अंकातं शृगंािाचे साम्राज्र् आहे. तथाणप, प्रसंगाने इतिही अनेक िसाचंा त्र्ातं आणवर्ाव झािेिा 
णदसतो. पणहल्र्ा अंकाच्र्ा आिंर्ी दुष्ट्र्ंतापढेु जीविक्षिाथय पळिाऱ्र्ा हणििाच्र्ा व त्र्ाच अंकाच्र्ा शवेटी 
हत्तीने केिेल्र्ा दािादािीच्र्ा वियनात र्र्ानक, दुसऱ्र्ा अंकात णवदूषकाच्र्ा णवनोदी र्ाषिात हास्र्, 
णतसऱ्र्ा अंकाच्र्ा शवेटी िाक्षसाचं्र्ा आगमनाने पुनः र्र्ानक, र्ाप्रमािे इति िसाचें शृगंािाशी णमश्रि झािे 
आहे. चौर्थर्ा अंकात आकाशवािीच्र्ा व वनदेवतानंी णदिेल्र्ा वस्त्रािंकािाचं्र्ा वियनात अद् र्तु िसाची छटा 
आहे. पि त्र्ा अकंातीि मुख्र् िस करुि हाच होर्. र्ा अंकािा सबंध ससं्कृत वाङ् मर्ात तोड नाही, असे 
एका सुर्ाणषतकािाने म्हटिे आहे व ते सवयसंमत झािे आहे. पाचव्र्ा अंकात दुष्ट्र्तं व शकंुतिा र्ाचं्र्ा 
वाक् किहाचा प्रसंग मनोिम साधिा आहे. िाजाने टाकल्र्ामुळे संतप्त झािेल्र्ा शकंुतिेच्र्ा र्ाषिाने िौि, 
पुढे णतची असहार् स्स्थणत पाहून करुि व शवेटी अप्सिस्तीथाजवळ ती अदृश्र् झाल्र्ामुळे अद् र्तु अशा 
अनेक िसाचंा अनुर्व पे्रक्षकासं रे्तो. सहाव्र्ात करुि-शृगंािाचा पणिपोष चागंिा झािा आहे. 
‘णवक्रमोवयशीर्ा’तल्र्ाप्रमािे सबंध अकंात एकच पात्र शोक किीत बसल्र्ास पे्रक्षकांस कंटाळा रे्तो व त्र्ा 
िसाचाही उत्तम िीतीने उठाव होत नाही, र्ाचा अनुर्व आल्र्ाने र्ा अंकात िाजाच्र्ा करुिशृगंािािा 
णवदूषकाच्र्ा हास्र्िसाची जोड णदिी आहे. शवेटच्र्ा अंकात सवयदमन व दुष्ट्र्ंत र्ाचं्र्ा रे्टीच्र्ा प्रसंगी 
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अद् र्तु व वत्सि आणि शवेटी मािीच ऋषींच्र्ा साणनध्र्ात शांत र्ा िसाचंा आणवर्ाव होतो. नाटकाच्र्ा 
शवेटी पे्रक्षकाचं्र्ा णचत्तवृणत्त अनेक िस अनुर्णवल्र्ावि शातंिसमग्न होतात. 
 

आकषयक सणंवधानक, मधुि र्ाषा, उत्कृष्ट वियशिैी, उत्कृष्ट िसपणिपोष इत्र्ाणद गुि ‘शाकंुतिा’त 
आहेत; पि र्ा सवांपेक्षा त्र्ातीि अत्र्ंत कुशितेने िेखाटिेल्र्ा स्वर्ावणचत्रानंीच िणसकाचें णचत्त आकृष्ट 
केिे आहे. र्ात दुष्ट्र्ंत, कण्व व णवदूषक ही पुरुष पाते्र व शकंुतिा, अनसूर्ा, णप्रर्ंवदा ही महत्त्वाची स्त्रीपाते्र 
आिी आहेत. र्ाणंशवार् सणंवधानकाच्र्ा णवकासािा अवश्र् असे दुवास व मािीच हे ऋणष, गौतमी व अणदती 
र्ा ऋणषपत्नी, सानुमती ही अप्सिा, शािित व शाङगयिव हे कण्वणशष्ट्र्, वैखानस, सेनापणत, कंचुकी, 
िाजश्र्ािक, धीवि, णशपाई इत्र्ाणद अनेक गौि पाते्र कवीने र्ोणजिी आहेत. र्ा सवांत नार्क दुष्ट्र्ंत व 
नाणर्का र्ाचं्र्ा स्वर्ाविेखनात त्र्ाने आपिे शणक्तसवयस्व खचय केिे आहे. 
 

काणिदासाच्र्ा सवय नार्कातं दुष्ट्र्ंत हा श्रेष्ठ आहे. हा आकािाने र्व्र्, पि मनाने मृदु आहे. गंर्ीि 
आकृणत व गोड र्ाषि र्ानंी तो इतिाचें मन एकदम आकृष्ट करून घेतो. पुरुिव्र्ाप्रमािे हाही अत्र्तं 
पिाक्रमी आहे. र्ज्ञाचे िक्षि किण्र्ास त्र्ािा धनुष्ट्र्ावि बाि िावण्र्ाचीही जरूिी र्ासत नाही. त्र्ाच्र्ा 
मौवीच्र्ा टित्कािानेच सवय णवघ्ने दूि होतात. तेव्हा णवदूषकाबिोबि सवय सैणनक पाठवनू तो 
िाक्षसणनवाििाथय एकटाच आश्रमात िाहतो र्ात नवि नाही. िाक्षसाशंी रु्द्ध किण्र्ास प्रत्र्क्ष इिंही त्र्ािा 
स्वगात बोिाणवतो व त्र्ाच्र्ा णवजर्ानंति आपल्र्ा पुत्रािाही हेवा वाटेि अशा िीतीने अधासन देऊन व 
स्वतःची मन्दािमािा त्र्ाच्र्ा गळ्र्ात घािून त्र्ाचा सन्मान कितो. िाज्र्ात त्र्ाचा णविक्षि दिािा आहे. 
त्र्ाच्र्ा प्रजेतीि अत्र्ंत णनकृष्ट िोकही कुमागयगामी नाहीत, असे शाङगयिव म्हितो. शकंुतिेची अंगठी 
णमळाल्र्ावि त्र्ािा पिात्ताप होतो; म्हिून दुःखाने तो वसंतोत्सव बंद ठेवतो. तेव्हा िता, वृक्ष व त्र्ावंि 
वास कििािे पक्षीही त्र्ाची आज्ञा पाळीत आहेत, असे कंचुकी वियन कितो, त्र्ात र्स्त्कंणचतही 
अणतशर्ोणक्त सानुमतीिा णदसत नाही. ‘हा महाप्रर्ावी िाजर्मष आहे’ असे ती उद् गाि काढते. दुष्ट्र्ंताचा 
पिाक्रम त्र्ाच्र्ा णवनर्ाने अणधकच शोर्नू णदसतो. असुिावंि णमळणविेल्र्ा णवजर्ाने त्र्ािा मुळीच गवय होत 
नाही. ‘हे सवय इंिाच्र्ा पुिस्कािाचे फि’, असे तो मोठ्या णवनर्ाने म्हितो. कण्वाश्रमात प्रवशे किताना 
‘तपोवनात णवनीत वषेाने गेिे पाणहजे’, असे म्हिून तो आपिी उंची वसे्त्र व ित्नखणचत अिंकाि 
सािर्थर्ाजवळ काढून ठेवतो. तो आपल्र्ा पिाक्रमाचा उपर्ोग दुष्टाचें शासन व आतय जनाचें िक्षि 
किण्र्ाकणिताच किीत असतो. तो अत्र्ंत धार्ममक, पापर्ीरु व प्रजापासनतत्पि आहे. कण्व ऋषींचे णशष्ट्र् 
आपिाकडे आिे आहेत, असे कंचुकीने कळणवताच, ऋषींच्र्ा तपिरे्त णवघ्ने आिी असतीि कार्, 
तपोवनातीि प्राण्र्ानंा कोिी त्रास णदिा असेि कार्, माझ्र्ा दुष्ट्कृत्र्ामुंळे तेथीि िताचं्र्ा बहिात खंड 
पडिा असेि कार्, असे नानाप्रकािचे णवकल्प त्र्ाच्र्ा मनात रे्तात. आपि ऋषींचे िक्षि कितो, र्ाबद्दि 
ते आपल्र्ा तपिरे्चा अंश देऊन पुिी र्िपाई कितात, असे त्र्ास वाटते. तो सदैव प्रजेची काळजी वाहतो. 
िोकानंा कुमागापासून पिावृत्त करून, त्र्ाचंी र्ाडंिे तोडून व िक्षि करून तो आपिे कतयव्र् उत्तम िीतीने 
पाळीत आहे, से णदसते. ‘माझ्र्ा प्रजेत कोिाचा सबंंधी मतृ झाल्र्ास दुष्ट्कृत्र्ाखेंिीज इति बाबतीत त्र्ाच्र्ा 
णठकािी मिा मानावे’, अशी तो दवडंी णपटणवतो. त्र्ािा संपत्तीचा मुळीच िोर् नाही, हे सागंिे नकोच. 
जिमागाने व्र्ापाि कििािा श्रीमंत व्र्ापािी मृत झाल्र्ावि तत्कािीन काद्याप्रमािे त्र्ाची सवय णमळकत 
णमळत होती तिी ती न स्वीकािता तो त्र्ाच्र्ा गर्यस्थ अपत्र्ास ती देऊन टाकतो. काणिदासाच्र्ा 
नाटकातीि इति नार्कापं्रमािे दुष्ट्र्ंतही बहुपत्नीक आहे. त्र्ाच्र्ा अन्तःपुिात अनेक णस्त्रर्ा असल्र्ाने 
एकीवि पे्रम केिे की दुसिीिा वैषम्र् वाटिािच! तेव्हा आपल्र्ाकडे दुियक्ष केल्र्ाबद्दि हंसपणदका त्र्ािा 
टोमिा मािते र्ात आिर्य नाही. तथाणप, णदसेि त्र्ा सुदंि स्त्रीवि आषक होण्र्ाइतका तो मधुकिवृत्तीचा 
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नाही. नाही ति शकंुतिेसािखी अत्र्ंत सुस्वरूप स्त्री चािून आिी असता त्र्ाने जास्त खोिात न जाता 
णतचा स्वीकाि केिा असता. पिस्त्रीकडे णनिखून पाहिे अर्ोग्र्, असे म्हिून तो प्रथम णतच्र्ाकडे नीट 
पाहातही नाही. कण्वाश्रमात गेल्र्ावि त्र्ािा सुंदि कन्र्का णदसतात व त्र्ातंही सौंदर्ाची पुतळी अशी 
शकंुतिा त्र्ाचे मन आकृष्ट किते. प्रथम ही ब्राह्मसिकन्र्का असेि कार्, असा त्र्ािा संशर् रे्तो. तसे 
शवेटी ठिते ति इंणिर्णनग्रह करून त्र्ाने आपिे मन पिावृत्त केिे असते, र्ात संशर् नाही. पि स्वतःच्र्ा 
सद् सणिवकेबदु्धीिा णवचािता ती स्वतःिा णववाह्य असावी असे त्र्ािा वाटते. शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा 
र्ाचं्र्ा र्ाषिावंरून त्र्ाच्र्ा अनुमानािा बळकटी रे्ते व त्र्ानंी शकंुतिेचा जन्मवृत्तातं साणंगतल्र्ावि ति 
मुळीच संशर् िाहत नाही. शकंुतिेचीही आपल्र्ासािखीच अवस्था झािी आहे, असे पाहून त्र्ाचा 
मदनणवकाि वाढत जातो. कण्व ऋणष िौकिच पित रे्ण्र्ासािखे असते ति तोपरं्त त्र्ाने अवश्र् 
इंणिर्णनग्रह केिा असता. पि णतकडे शकंुतिेची अणतशर् वाईट अवस्था झािी होती. ‘त्र्ा िाजषीकडून 
िौकि माझा स्वीकाि झािा नाही ति मिा णतिोदक द्यावर्ास तर्ाि व्हा’ असे णतचे णनवािीचे उद् गाि 
ऐकिे होते. तेव्हा णतच्र्ा सख्र्ानंी णतचा स्वीकाि किण्र्ाणवषर्ी णवनंती केल्र्ावि तो ती आनंदाने मान्र् 
कितो, र्ात आिर्य नाही. 
 

“कण्वाश्रमरूपी स्वगात िपून छपून पापाने प्रवशे केिा, त्र्ाबिोबि कीटदष्ट कुसुमाप्रमािे तेथीि 
णदव्र् सौंदर्य णवशीिय व नष्ट होऊन गेिे. त्र्ानंति िज्जा, संशर्, दुःख, णवर्ोग व पिात्ताप ही आिी. 
अखेिीस णवशुद्धति व उितति अशा स्वगयिोकात क्षमा, प्रीणत व शाणंत ही दृग्गोचि होऊ िागिी. 
‘शाकंुतिा’स Paradise Lost प्रमािे Paradise Regained ही म्हिता रे्ईि’ असे डॉ. िवींिनाथ टागोिानंी 
‘शाकंुतिा’चे साि काढिे आहे. र्ात दुष्ट्र्तंािा स्वगात चोरून प्रवशे कििाऱ्र्ा पापाची आणि कुसुमाचा 
नाश कििाऱ्र्ा णकयाची अशा दोन उपमा णदल्र्ा आहेत. ह्या उपमा काणिदासाच्र्ा दुष्ट्र्ंतापेक्षा 
‘महार्ािता’तीि दुष्ट्र्ंतािाच िागू पडतात. दुवासाच्र्ा शापामुळे दुष्ट्र्ंतािा र्िू पडिी व म्हिून त्र्ाने 
शकंुतिेचा त्र्ाग केिा, असे दाखवनू काणिदासाने आपल्र्ा नार्कास र्ा बाबतीत दोषमुक्त केिे आहे. 
सातव्र्ा अंकात मािीच ऋषींनी शापवृत्तान्त साणंगतल्र्ावि िाजा, ‘सुदैवाने मी र्ा दोषातून मुक्त झािो’, असे 
म्हिून समाधानाचा सुस्कािा टाकतो, त्र्ावरूनही विीि णवधान कणवसंमत आहे, हे णदसून रे्ईि. 
 

काणिदासाचा दुष्ट्र्ंत मनाचा अत्र्ंत कोमि आहे. णनिपिाधी पत्नीचा आपि त्र्ाग केिा, ही गोष्ट 
त्र्ाच्र्ा मनािा िागनू िाहते. पिात्तापाने तो इतका वाळून जातो की, शकंुतिाही प्रथम त्र्ािा ओळखत 
नाही. णतची गाठ पडल्र्ावि ‘महार्ािता’तीि दुष्ट्र्ंताप्रमािे ‘तू मिा दुरुत्तिे बोििीस, त्र्ाबद्दि मी तुिा 
क्षमा कितो’, असे तो आढ्यतेने म्हित नाही; इतकेच नव्हे ति णतच्र्ा पार्ा ंपडून प्राजंिपिे णतची माफी 
मागतो. मातृर्णक्त व पुत्रपे्रम र्ा त्र्ाच्र्ा स्वर्ावातीि इति कोमि छटाही कवीने प्रसंगाने दाखणवल्र्ा 
आहेत. सािाशं, पिाक्रमी, णवनर्शीि, धार्ममक, पे्रमळ, कतयव्र्तत्पि अशा र्ा धीिोदात्त नार्काचे णचत्र 
काढून काणिदासाने आपल्र्ापुढे आदशय पुरुष उर्ा केिा आहे. 
 

ह्या नाटकात नाणर्केच्र्ाही स्वार्ावाचा पणिपोष उत्तम प्रकािे झािा हे. नाटकाच्र्ा आिंर्ी 
शकंुतिा ही ितावृक्षावंि स्वतःच्र्ा र्ावडंापं्रमािे पे्रम कििािी, आिंर्ापासून त्र्ाचंी काळजी घेऊन, त्र्ानंा 
नाव े देऊन, वाढल्र्ावि त्र्ाचंा णववाह किण्र्ात आनंद मानिािी, स्वतःही र्ौवनाने मुसमुसल्र्ामुळे 
णप्रर्सख्र्ाचं्र्ा णववाहणवषर्क पणिहासाचा णवषर् होिािी अशी मुग्धा तरुिी णदसते. णतचेच शवेटल्र्ा अकंात 
पणतणवर्ोगामुळे मणिन वसे्त्र व एक पेडाची विेी धािि कििाऱ्र्ा व व्रतोपवासाणदकानंी शिीि शोषणविाऱ्र्ा 
पणतव्रता व अपत्र्वत्सि अशा प्रौढ स्त्रीत रूपातंि झािेिे दृष्टीस पडते. प्रातःकाळी सृणष्टसतीने दवहबदंूनी 
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न्हाऊ घातिेल्र्ा कोमि कणिकेचा हळूहळू सुंदि पुष्ट्पात णवकास होऊन सूर्ाच्र्ा प्रखि तापाने सार्ंकाळी 
ते सुकूनही जाव,े तसे शकंुतिेच्र्ा स्वर्ावातीि हे पणिवतयन आपल्र्ा डोळ्र्ासंमोि घडून रे्ते.र्ातच 
काणिदासाच्र्ा किेचा पिमोत्कषय णदसून रे्तो. िहानपिीच णतिा माताणपत्र्ानंी टाकिे तिी कण्व व 
गौतमी र्ानंी आपल्र्ा पे्रमाची पाखि णतजवि घािून णतिा कोित्र्ाही बाबतीत कमी पडू णदिे नाही. 
सुदैवाने णतिा णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ा समवर्स्क व पे्रमळ सख्र्ा िार्ल्र्ा. त्र्ाचं्र्ा सहवासात णतिा 
िेखन, वाचन, काव्र्, इणतहास इत्र्ाणद णवषर्ाबंिोबि णचत्रकिेसािख्र्ा िणितकिाचेंही णशक्षि णमळािेिे 
णदसते. आश्रमातीि ितावृक्ष व पशुपक्षी र्ाचं्र्ा साणनध्र्ात वाढल्र्ामुळे णतचे त्र्ाचं्र्ावि व त्र्ाचेंही णतच्र्ावि 
णनस्सीम पे्रम होते. ‘शकंुतिे, तुझ्र्ापेक्षा कण्वबाबानंा आश्रमातीि वृक्ष जास्त णप्रर् आहेत, असे मिा वाटते. 
कािि तू नवमाणिकेसािखी कोमि असताही त्र्ानंी तुिा वृक्षानंा पािी घािण्र्ास िाविे आहे’, असे 
अनसूरे्ने थटे्टने म्हिताच ती उत्ति किते, ‘बाबानंी साणंगतिे म्हिूनच मी र्ानंा पािी घािते असे नाही. 
माझे र्ाचं्र्ावि सख्ख्र्ा र्ावडंापं्रमािे पे्रम आहे’. र्ा पे्रमामुळेच स्वर्षूिाकणिता त्र्ाचंी पाने खुडिे णतच्र्ा 
णजवावि रे्ई. त्र्ानंा प्रथम बहि रे्ई तेव्हा ती उत्सव किी. पणतगृही जातानंा वनज्र्ोत्स्ना नामक 
ितार्णगनीिा पे्रमाचे आहिगन देण्र्ास ती णवसििी नाही. आश्रमातीि पशुपक्ष्र्ावंिही णतचे णततकेच पे्रम 
होते. ‘गर्मर्िी असल्र्ामुळे पियकुणटकेच्र्ा आसपास मदं मंद चाििािी हणििी प्रसूत होईि, तेव्हा ती 
आनंदाची बातमी मिा कळणवण्र्ाकणिता कोिािा तिी पाठवा’, असे ती कण्व ऋषींस सागंते. िहानपिीच 
आपल्र्ाप्रमािे पोिका झािेल्र्ा हणििबािकाचे णतने मातृवत् पािन केिेिे. तेव्हा आश्रमातून णनघताना तो 
णतचे वस्त्र ओढतो, त्र्ावळेी णतिा साहणजकच गणहवि रे्तो. अशा पे्रमळ शकंुतिेवि तपोवनातीि चिाचि 
सृणष्टही पे्रम किते, र्ात आिर्य नाही. णतच्र्ा णजवार्ावाच्र्ा मणैत्रिी अनसूर्ा व णप्रर्ंवदा र्ासं सोडून 
जाताना णतिा झािेल्र्ा दुःखाची कल्पनाच किवत नाही. कण्व ऋणष ति णतचा अत्र्ंत वत्सि णपता. 
त्र्ाचं्र्ा अंकावि ती िहानपिापासून खेळिेिी. ‘मिर्पवयतावरून काढिेल्र्ा चदंनितेप्रमािे बाबाचं्र्ा 
अंकापासून पणिभ्रष्ट झािेिी मी दुसऱ्र्ा णठकािी कशी णजवतं िाहू शकेन?’ असे ती णवचािते. णनघण्र्ािा 
उशीि होत होता, शाङगयिव पुढे चिण्र्ाची सूचना देत होता; तिी ‘बाबा, मिा पनुः पुनः कधी हे तपोवन 
णदसेि का हो!’ असे ती णवचािीत िाहते. ‘बाळे, अनुष्ठानाची वळे होऊन गेिी’, असे कण्वाने म्हिताच 
तपिरे्ने आधीच कृश झािेल्र्ा आपल्र्ा णपत्र्ािा आपल्र्ा णवर्ोगाचे दुःख सहन किविाि नाही, असे 
णतच्र्ा िक्षात रे्ते. तेव्हा ‘बाबा, तुम्ही तपिरे्ने कृश झािा आहा, माझाकणिता फाि वाईट वाटून घेऊ 
नका’, असे ती त्र्ास णवनणवते. 
 

िाजािा पाहताच शकंुतिेच्र्ा मनात पूवी अननुर्तू असा पे्रमणवकाि उत्पि होतो. त्र्ाची धीिगंर्ीि 
आकृणत, मधुि र्ाषि व असामान्र् पिाक्रम र्ानंी णतचे हृदर् आकर्मषत होते. ती कामवश झािी होती तिी 
स्वार्ाणवक शािीनतेने आपिा पे्रमणवकाि सख्र्ाजंवळसुद्धा बोिून दाखवीत नाही. िाजाशी बोििे ति 
िाहोच, पि त्र्ाच्र्ासमोि ती उर्ीही िाहत नाही. णवदूषकाने णवचािल्र्ावरून शकंुतिा आपल्र्ासमोि कशी 
वागिी, र्ाचे िाजाने पुढीिप्रमािे वियन केिे आहे— 
 

अवभमुखे मवय संहृिमीवक्षिं हवसिमन्यविवमत्तकृिोदयम् । 
ववियवावरिवृवत्तरिस्िया ि वववृिो मदिो ि च संवृिः ।।  

शाकु॰ २, ११. 
 
‘महार्ािता’तीि शकंुतिा आपिी जन्मकथा सणवस्ति वियन किते, िाजाने र्ार्ा होण्र्ाणवषर्ी णवनंती 
केल्र्ावि आपल्र्ा अटी घािते व त्र्ा कबिू झाल्र्ावि वश होते. िाजािा पाहून ती कामवश झाल्र्ाचे 



 अनुक्रमणिका 

णदसत नाही. अशा धीट, व्र्वहािदक्ष पि णनष्ट्पे्रम तरुिीचे कवीने आपल्र्ा प्रणतरे्ने शािीन, मुग्ध व 
पे्रमपिवश बाणिकेत रूपातंि केिे आहे. काणिदासाची शकंुतिा मदनणवकाि अगदी असह्य झाल्र्ावि व 
पे्रमळ सख्र्ानंी अणतशर् आग्रह केल्र्ाविच अनुिाग व्र्क्त किते. त्र्ानंी संमणत णदिी तिी वणडिाचं्र्ा 
अनुजे्ञणशवार् िाजाशी समागम किण्र्ाचे णतच्र्ा मनात रे्त नाही. ‘क्षणत्रर्ानंा गाधंवयणववाह णवणहत आहे, तेव्हा 
तुझे वडीि िागाविाि नाहीत’, अशी िाजाने खात्री केल्र्ाविच ती त्र्ाच्र्ा म्हिण्र्ास कबूि होते. 
शवेटल्र्ा अंकात ओळख पटल्र्ावि ‘पुत्राचा हात धि, तुझ्र्ासह र्गवान् मािीच ऋषींच्र्ा दशयनास 
जाण्र्ाची माझी इच्छा आहे’, असे िाजा म्हितो, तेव्हा आपिाबंिोबि गुरुजनासंमोि जाण्र्ाची मिा िाज 
वाटते’, असे ती म्हिते. र्ासािख्र्ा प्रसंगानंी णतची णवनर्शीिता कवीने दाखणविी आहे. 
 

शकंुतिेचा स्वर्ाव अत्र्ंत सिळ, हकबहुना र्ोळा आहे. पाचव्र्ा अंकात शापाने स्मणृतणवभ्रम 
झािेल्र्ा िाजािा ओळख पटणवण्र्ाचे सवय उपार् हििे. अंगठीही आर्त्र्ा वळेी कोठे णदसेना. तेव्हा “मी 
वाढणविेिा दीघापाङग नामक हणिि आपल्र्ा हातून पािी णपईना. नंति मी तेच पािी त्र्ािा दाखणविे तो 
प्र्ािा. त्र्ावळेी आपि हसून म्हिािा, ‘प्रत्रे्काचा स्वजातीर्ावंि णवश्वास असतो, दोघेही तुम्ही 
अिण्र्वासी!’ ही घडिेिी गोष्ट सागंून ती त्र्ाची खात्री किण्र्ाचा प्रर्त्न किते. र्ाने का त्र्ाची खात्री 
होिाि ! पि र्ोळ्र्ा शकंुतिेिा तेही शक्र् वाटते. अशा ऋजुस्वर्ावी व पे्रमळ शकंुतिेवि प्रत्र्ादेशाचा 
वज्राघात होतो. गौतमी व शाङगयिव र्ानंी पिोपिीने साणंगतिे तिी ते िाजािा पटत नाही. म्हिून ‘तूच 
त्र्ाची खात्री कि’ असे शािित णतिा सागंतो. तेव्हा ‘आर्यपतु्रा’ असे त्र्ािा उदे्दशनू ती पुढे बोििाि तोच 
पणतपत्नीचे नाते िाजा कबिू किीत नसल्र्ाने र्ा नावाने त्र्ािा संबोधिे र्ोग्र् नाही, असे णतच्र्ा िक्षात 
रे्ते. म्हिून ‘पौिवा’ अशा साध्र्ा नावानेच ती त्र्ािा हाक मािते. त्र्ाची खात्री किण्र्ाच्र्ा प्रर्त्नात णतिा 
र्श रे्त नाही. उिट कोणकळेचा दृष्टातं देऊन णस्त्रर्ा जात्र्ाच िबाड असतात, असे तो म्हितो. त्र्ाच्र्ा 
र्ाषिातीि िर्थी शब्दाचं्र्ा प्रर्ोगावरून तो आपल्र्ा मातेचीच हनदा किीत आहे, असे शकंुतििा वाटते. 
तेव्हा णतचा संताप अनावि होतो व ती त्र्ािा ‘अनार्ा!’असे संबोधून त्र्ाच्र्ा ढोंगीपिाबद्दि टाकून बोिते. 
 

सीतेप्रमािेच शकंुतिाही महान् पणतव्रता आहे. नवऱ्र्ाने काही कािि नसता टाकिी असताही ती 
सदैव त्र्ाचे हचतन किते व णविही णस्त्रर्ानंा णवणहत अशा िीतीने णदवस कंठते. सानुमतीच्र्ा सागंण्र्ावरून 
िाजािा पिाताप झािा आहे, असे णतिा कळते व अणदतीच्र्ा आश्वासनावरून काही काळाने पणत आपिा 
स्वीकाि किीि, अशी णतिा आशाही वाटते. त्र्ा आशवेि ती अविंबून िाहते. शवेटी िाजाची रे्ट होते, 
तेव्हा ती आपल्र्ा प्रत्र्ादेशाबद्दि त्र्ाच्र्ावि िागावत ति नाहीच; उिट तो पिातापाने स्वतःस दूषि देऊ 
िागिा असता ‘माझ्र्ा कृतकमांमुळेच एिव्ही दर्ािय असिािे आपि माझ्र्ा बाबतीत णनष्ठुि झािा’,असे 
बोिून त्र्ाचे समाधान किते. सािाशं, कवीने शकंुतिेच्र्ा रूपाने ऋजुस्वर्ावी, गुिी व कतयव्र्णनष्ठ अशा 
आदशय हहदु गृणहिीचे णचत्र िेखाटिे आहे. 
 

नार्क व नाणर्का र्ाचं्र्ा स्वर्ावाचे शब्दणचत्र काढण्र्ात काणिदासाने आपिे शणक्तसवयस्व खचय 
केिे असिे तिी इति पाते्रही त्र्ाने थोडक्र्ात पि मोठ्या कुशितेने िंगणविी आहेत. साम्र्णविोधानंी 
पिस्पिाचं्र्ा स्वर्ावाचा उठाव व्हावा म्हिून त्र्ाने काही पात्राचं्र्ा जोया र्ोणजल्र्ा आहेत. मािीच-दुवास-
कण्व, णप्रर्ंवदा-अनसूर्ा, शाङगयिव-शािित र्ाचं्र्ा स्वर्ावाचे पृथक्किि केल्र्ास ही गोष्ट स्पष्ट होईि. 
दुवास हा अणतशर् मानी, कोणपष्ठ व णनष्ठुि ऋणष णदसतो. नुकत्र्ाच पित गेिेल्र्ा पतीच्र्ा णवर्ोगाने 
शून्र्हृदर् होऊन शकंुतिा तहच्चतनात मग्न झािी आहे, असे त्र्ािा णदव्र् दृष्टीने णदसते. तथाणप णहने माझा 
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अपमान केिा, अशी त्र्ाची समजूत होऊन तो णतिा पणतणवर्ोगाचा दारुि शाप देतो. णकती िहान अपिाध 
व केवढी र्र्ंकि णशक्षा !  
 

दुवासाप्रमािेच कण्वही तपोणनष्ठ, महाप्रर्ावी व अंतज्ञानी आहे. पि इति बाबतीत र्ाचे त्र्ाच्र्ाशी 
अत्र्ंत वैषम्र् आहे. दुवास कोणपष्ठ, ति हा शातं; तो णनष्ठुि ति हा अत्र्ंत मृदुहृदर् व पे्रमळ. शकंुतिा ही 
त्र्ािा र्दृच्छेने वनात सापडिेिी मुिगी. तथाणप, त्र्ाने स्वतःच्र्ा मुिीप्रमािे णतचे संगोपन करून णतिा 
णवणवध प्रकािचे णशक्षि णदिे. ‘शकंुतिा म्हिजे आमच्र्ा कुिपतींचा जीव की प्राि’ (‘सा कुिपते 
रुच्छ् वणसतणमव ।’) असे त्र्ाचा णशष्ट्र् म्हितो, ते खोटे नाही. णतच्र्ा दैवाची शाणंत किण्र्ाकणिता तो 
अणतशर् िाबंचा प्रवास कितो. आपल्र्ा पिात् णतने णववाह केिा र्ाबद्दि णतच्र्ावि िागावत ति नाहीच, 
उिट दुष्ट्र्ंतासािखा गुिी मनुष्ट्र् आपल्र्ा डोळ्र्ासंमोि असता त्र्ास शकंुतिा देण्र्ाचे आपिास कसे 
सुचिे नाही, र्ाचे त्र्ािा आिर्य वाटते व सुदैवाने णतने र्ोग्र् पतीची णनवड केिी, र्ाबद्दि त्र्ािा आनंद 
होतो. हा आपिा आशर् त्र्ाने ‘णदष्ट्ट्या धूमाकुणितदृषे्टिणप र्जमानस्र् पावक एवाहुणतः पणतता’ र्ा दृष्टातंाने 
व्र्क्त केिा आहे. ती सासिी जाऊ िागिी असता त्र्ाचे हृदर् दुःखाने र्रून रे्ते, कंठ दाटून रे्तो, नेत्रातं 
अश्रु उरे् िाहतात. र्ाप्रसंगी ‘माझ्र्ासािख्र्ा अिण्र्वासी मनुष्ट्र्ाची कन्र्ापे्रमाने जि अशी अवस्था होते, ति 
सासंाणिक जनाचंी कार् अवस्था होत असेि बिे’, असे तो स्वतःिाच णवचाितो. तो सदैव अिण्र्ात िाहत 
असिा तिी त्र्ािा व्र्वहािाचे उत्तम ज्ञान आहे. शकंुतिेने सासिी कसे वागाव,े र्ाणवषर्ी त्र्ाने केिेिा 
उपदेश बहुमोि आहे. ‘बाबा, माझ्र्ासाठी शोक करू नका’, असे शकंुतिेने णवनणवताच तो म्हितो, ‘तुझ्र्ा 
पे्रमाची णचन्हे इतस्ततः णदसत असता माझा शोक कसा बिे शातं होईि?’ तथाणप ती णनघून गेल्र्ावि ‘कन्र्ा 
हे पिक्र्ाचे धन!’ ते मी आज ज्र्ाचे त्र्ास पित केिे’, असा णववके करून तो आपिे दुःख णगळून टाकतो. 
कण्वाच्र्ा रूपाने काणिदासाने पे्रमळ णपत्र्ाचे हृदर्स्पशी णचत्र काढिे आहे. 
 

णतसिा ऋणष मािीच हा णदव्र् कोटीतीि आहे. त्र्ाच्र्ा आश्रमात स्वगातीि सवय सुखसाधने आहेत. 
पि त्र्ामंध्रे् िममाि न होता तेथीि ऋणष तपिर्ा किीत असतात. तेथे जाताच ‘हे स्वगापेक्षा अणधक 
आनंदाचे स्थान !’ असे उद् गाि दुष्ट्र्ंत काढतो. मािीच ऋणष हा इिंाणद देवाचंा णपता. र्गवान् णवष्ट्िूनेही 
वामनावतािी त्र्ाचा पुत्र होऊन त्र्ाच्र्ावि अनुग्रह केिेिा. तो स्वतः आप्तकाम झािा तिी सदैव 
िोकणहताकणिता तपिरे्त मग्न असतो. त्र्ाच्र्ा आश्रमात शकंुतिेिा आश्रर् णमळािा. त्र्ाच्र्ा 
पणतव्रताधमाच्र्ा णववििाने शकंुतिेिा मानणसक शाणंत िार्िी. ती प्रसूत झािी तेव्हा त्र्ानेच णतच्र्ा 
मुिाचे जातकमाणद संस्काि केिे. अशा ज्ञानणनष्ठ व िोकणहतैषी महात्म्र्ाच्र्ा आशीवादाने नाटकाची 
समाणप्त किण्र्ात कवीने मोठे औणचत्र् दाखणविे आहे. 
 

णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ा दोन्ही शकंुतिेच्र्ा अत्र्तं पे्रमळ मणैत्रिी. दोघीही णतच्र्ासािख्र्ाच 
णवणवधकिातं णनष्ट्िात. दोघींचेही शकंुतिेवि णनिणतशर् पे्रम. तथाणप, त्र्ाचं्र्ा स्वर्ावातं पुष्ट्कळ फिक 
आहे. अनसूर्ा ही गरं्ीि, णववकेी, दूिदशी व व्र्वहािज्ञ, ति णप्रर्ंवदा स्वतःच्र्ा नावाप्रमािेच मधुि र्ाषि 
कििािी, सदैव आनंदी व णवनोदी आहे. िाजाचे स्वागत किण्र्ात, शकंुतिेचा जन्मवृत्तातं सागंण्र्ात व 
शवेटी णतिा चागंल्र्ा िीतीने वागवाव,े अशी दुष्ट्र्ंतािा णवनंती किण्र्ात अनसूर्ा पुढाकाि घेते. णतचा गंर्ीि 
स्वर्ाव पाहून कण्व नेहमी णतिाच उदे्दशून बोितात. र्ाच्र्ा उिट णप्रर्ंवदेचा स्वर्ाव. शकंुतिेची ती नेहमी 
थट्टा किीत असते. ‘णप्रर्वदेंने माझे वल्कि घट्ट बाधंिे आहे ते जिा सैि कि’ असे शकंुतिेने अनसूरे्िा 
सागंताच ती म्हिते, ‘आपिे स्तन णवशाि कििाऱ्र्ा र्ौवनािा दोष दे! मिा का देतेस?’ शकंुतिा बकुि 
वृक्षाजवळ उर्ी आहे, असे पाहून णप्रर्ंवदा णतिा म्हिते ‘शकंुतिे! थोडा वळे तू तेथेच िहा. तू जवळ 
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असिीस की र्ा िहानशा केसि वृक्षाशी ितेचा संर्ोग झािा आहे, असे वाटते.’ शकंुतिेिाही हे र्ाषि 
इतके आवडते की, ‘म्हिूनच तुिा णप्रर्ंवदा म्हितात!’ असे ती म्हिते. दुवासासािखा णनष्ठुि ऋणष शाप 
देऊन त्वणित गतीने जाऊ िागिा असता णप्रर्ंवदाच पुढे जाऊन आपल्र्ा मधुि वािीने त्र्ाच्र्ा मनात 
शकंुतिेणवषर्ी हकणचत् अनुकंपा उत्पि किते. ती सासिी जाऊ िागिी असता र्ा दोघीनाही अणतशर् दुःख 
होते; तथाणप आम्ही आपिे दुःख कसेही करून णवसरू, त्र्ा णबचािीिा सुख होवो, अशा णवचािाने त्र्ा 
णतच्र्ा र्षूिाणदकाचंी तर्ािी कितात. जाताना शकंुतिा आपिी िाडकी वनज्र्ोत्स्ना नामक िता ठेव 
म्हिून त्र्ाचं्र्ा स्वाधीन किते, तेव्हा ‘आम्हािंा कोिाच्र्ा स्वाधीन कितेस?’ असे म्हिनू त्र्ा अश्रु गाळतात. 
शकंुतिा गेल्र्ावि णतच्र्ाविीि पे्रमामुळे त्र्ानंा तपोवन शून्र्वत् र्ासते. अशा णनिागस व पे्रमळ मणैत्रिींची 
जोडी सबधं संस्कृत वाङ् मर्ात आढळत नाही. 
 

‘शाकंुतिा’तीि माढव्र् नामक णवदूषक अगदीच सागंकाम्र्ा आहे. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि मािवक 
र्ोळसटपिाने िाजाच्र्ा िहस्र्ाचा स्फोट कितो, ति हा माढव्र् िाजाने साणंगतिेिे सवय खिे मानून 
तोंडािा कुिूप घाितो. एक बोिून घाि कितो, ति दुसिा न बोिून कितो. बाकी इति बाबतीत—
आधाशीपिात व णवनोदी र्ाषिात—दोघेही सािखेच! शाङगयिव व शािित र्ा दोघा ं ऋणषकुमािाचं्र्ा 
स्वर्ावातंही रे्द आहे. शाङगयिव तापट व स्पष्टवक्ता आहे. शकंुतिेबिोबि पाठणविेल्र्ा मंडळीत तोच मुख्र् 
आहे. तो प्रथम कण्व-संदेश िाजािा कळवनू शकंुतिेचा स्वीकाि किण्र्ाणवषर्ी णवनंती कितो. िाजा 
एकदम स्वीकाि किीत नाही, असे पाहून तो रु्णक्तवादाने त्र्ाचे मन वळणवण्र्ाचा प्रर्त्न कितो; तिीही िाजा 
ऐकत नाही, असे पाहून संतप्त होऊन तो त्र्ािा ऐश्वर्ोन्मत्त म्हिण्र्ास व त्र्ाची चोिाशी तुिना किण्र्ास 
अनमान किीत नाही. त्र्ाचे व िाजाचे र्ाडंि उत्तिोत्ति वाढत जाते, असे पाहून शािित मध्रे् पडतो व 
‘आपि गुरंूचा संदेश कळणविा आहे; आता पित जाऊ र्ा’ असे सुचणवतो. तो स्वर्ावाने जास्त सौम्र् व 
णववकेी णदसतो. 
 

शकंुतिेच्र्ा मातृस्थानी असिेिी गौतमी, हसहशावकािा त्र्ाच्र्ा मातेपासून काढून घेऊन त्र्ाचे 
दातं मोजिािा णनर्यर् सवयदमन, धन्र्ाची मजी पाहून वागिािा सेनापणत, गिीब पि स्वाणर्मानी धीवि, 
णसद्धसाधक बनून प्रथम अपिाध्र्ास तंबी देिािे, पि त्र्ाच्र्ाजवळ पैसे णदसताच दारूच्र्ा आशनेे घटकेत 
पगडी णफिणविािे पोिीस णशपाई व त्र्ाचंा अणधकािी र्ाचंी णचते्रही मनोवधेक उतििी आहेत. 
त्र्ाचं्र्ासािखी मािसे आपल्र्ा नेहमीच्र्ा व्र्वहािात णदसतात, त्र्ावंरून काणिदासाच्र्ा मार्ममक 
णनिीक्षिाचे कौतुक वाटते. 
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प्रकिि सातव े
 

काविदासीय गं्रथाचें ववशेष 
 

विगणिासु ि वा कस्य काविदासस्य सूवक्तषु । 
प्रीविमणधुरसान्द्रासु मञ्जरीग्ष्वव जायिे ।। 

बाि—’हषयचणित’. 
 

मम्मटाने आपल्र्ा ‘काव्र्प्रकाशा’त र्शःप्राणप्त हे काव्र्णनर्ममतीचे प्रमुख प्रर्ोजन साणंगतिे आहे व त्र्ाच्र्ा 
उदाहििाथय काणिदासाचा प्रामुख्र्ाने उल्लेख केिा आहे. ‘ध्वन्र्ािोक’ हा साणहत्र्शास्त्राविीि सवयमान्र् 
गं्रथ णिणहिािा मार्ममक व सहृदर् टीकाकाि आनंदवधयन र्ाने एके णठकािी 
‘अस्स्मिणतणवणचत्रकणवपिम्पिावाणहणन संसािे काणिदासप्रर्तृर्ो णित्राः पञ्चषा वा महाकवर् इणत गण्र्न्ते’ 
(र्ा जगतात णवणवध प्रकािचे कणव उत्पि होत असिे तिी त्र्ापंैकी काणिदासासािख्र्ा दोघाणतघानंा, फाि 
ति पाच-सहानंाच, महाकणव ही पदवी देता रे्ईि) असे म्हटिे आहे. जर्देव कवीने काणिदासािा 
‘कणवकुिगुरु’ ही अत्र्ंत श्रषे्ठ पदवी अपयि केिी आहे. एका सुर्ाणषतकािाने ति ‘पिुा कवीना ंगिनाप्रसंगे 
कणनणष्ठकाऽणधणष्ठतकाणिदासा । अद्याणप तत्तुल्र्कविेर्ावादनाणमका साथयवती बर्वू ।।’ [पूवी हाताच्र्ा 
बोटावंि कवींची गिना किण्र्ाचा प्रसंग आिा असता काणिदासाच्र्ा नावाने किंगळी घातिी; पि त्र्ाच्र्ा 
तोडीचा कणव त्र्ा वळेी उत्पि झािा नसल्र्ाने णतच्र्ा जवळच्र्ा बोटािा अनाणमका म्हिू िागिे. अद्याणप 
तीच स्स्थणत असल्र्ामुळे त्र्ा बोटाचे ते नाव साथय झािे आहे] असे म्हिून काणिदासाचे अनन्र्सामान्र् 
स्थान दशयणविे आहे. अवाचीन पािात्र् पणंडतानंीही ‘काणिदास हाच हहदुस्थानचा शके्सपीर्ि’ इत्र्ाणद 
वचनानंी त्र्ाची मुक्तकंठाने स्तुणत केिी आहे व जगाच्र्ा सवयश्रेष्ठ कवींच्र्ा माणिकेत त्र्ाचे नाव गोणविे 
आहे. काणिदासाने प्राचीन व अवाचीन, पौिस्त्र् व पाणिमात्र् णविानावंि जी ही मोणहनी घातिी, णतचे बीज 
कशात आहे, र्ाचा आपिासं र्ा प्रकििात णवचाि किावर्ाचा आहे. 
 

उत्कृष्ट काव्र् वाचिे असता प्रत्रे्क सहृदर् वाचकास आनंद होतो, पि तो का व कसा झािा, र्ाचे 
णववचेन मात्र त्र्ािा किता रे्त नाही.एका कवीने म्हटल्र्ाप्रमािे ‘घृतक्षीििाक्षामधुमधुणिमा कैिणप 
पदैर्मवणशष्ट्र्ानाख्रे्र्ो र्वणत िसनामात्रणवषर्ः ।’ [तूप, दूध, िाके्ष, मध र्ाचंी गोडी सवांच्र्ा णजव्हेिा तेवढी 
कळते, पि ती कोित्र्ाही शब्दांनी वियन किता रे्त नाही]. केवळ सामान्र् वाचकानंाचा र्ा बाबतीत 
आपिे दौबयल्र् जािवते, असे मात्र नव्हे. प्राचीन काळापासून आजपरं्त अनेक साणहत्र्कोणवदानंी 
काव्र्घटकाचंी छाननी करून काव्र्ाची व्र्ाख्र्ा किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा आहे; पि कोितेही िक्षि अद्याणप 
सवयसंमत झािे नाही. र्ितखंडातही र्िताणद अनेक साणहत्र्शास्त्रज्ञानंी काव्र्ाच्र्ा व्र्ाख्र्ा केल्र्ा आहेत; 
पि त्र्ाचं्र्ामध्रे्ही अत्र्ंत मतवैणचत्र्र् दृष्टीस पडते. ‘ध्वन्र्ािोक’काि आनंदवधयन ध्वणन हकवा व्र्ंग्र्ाथय 
र्ािा प्राधान्र् देऊन तो काव्र्ाचा आत्मा असे म्हितो, ति ‘साणहत्र्दपयि’काि णवश्वनाथ ‘वाक्र्ं िसात्मकं 
काव्र्म्’ असे काव्र्ाचे िक्षि करून िसािा श्रेष्ठ ठिणवतो. ‘काव्र्ािङकािसूत्रवृणत्त’काि वामन र्ाने िीणत 
हकवा णवणशष्ट पदिचना णहिाच काव्र्ाचा आत्मा मानिे आहे. र्ाच्र्ा उिट र्ामहाणद आिंकाणिक 
अिंकािासच महत्त्व देतात. र्ाणशवार् कुन्तकाणद इति गं्रथकािानंीही आपापल्र्ा मताचंा आग्रहाने पुिस्काि 
केिा आहे. तथाणप ध्वणन, िस, िीणत व अिंकाि हे र्ा णवषर्ातीि चाि प्रमुख पक्ष होत. र्ापंैकी कोिता पक्ष 
सरु्णक्तक आहे, र्ाचे रे्थे णववचेन कििे शक्र् नाही. तथाणप र्ापंैकी कोिताही पक्ष घेतिा तिी 
काणिदासाचे गं्रथ काव्र्िक्षिाच्र्ा कसोटीिा पूियपिे उतितात, हे दाखणवता रे्ईि. 
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१.ध्ववि : उत्कृष्ट काव्र्ात शब्दाचंा विवि णदसिािा वाच्र्ाथय व क्वणचत् तो गैििागू झाल्र्ामुळे 
ध्र्ानात रे्िािा िक्ष्र्ाथय, र्ावं्र्णतणिक्त ध्वणन हकवा व्र्ंग्र्ाथय हा एक णनिाळाच सहृदर्हृदर्ाल्हादक असा 
अथय णववणक्षत असतो व त्र्ामुळे त्र्ािा िमिीर्त्व रे्ते, असे मत प्रथम आनन्दवधयनाने आपल्र्ा 
‘ध्वन्र्ािोका’त सणवस्ति प्रणतपाणदिे व त्र्ाचा पढेु मम्मटाणद साणहत्र्शास्त्रज्ञानंी पुिस्काि केिा. ज्र्ा 
काव्र्ात वाच्र्ाथापेक्षा व्र्ंग्र्ाथय जास्त मनोहि असेि ते उत्कृष्ट काव्र्, ज्र्ात तो वाच्र्ाथाइतकाच हकवा 
कमी प्रतीचा असेि, ते मध्र्म काव्र् व ज्र्ात व्र्गं्र्ाथय मुळीच नसून हकवा अत्र्ंत अस्पष्ट व दुबोध असून 
अिंकािाणदकावंिच जास्त र्ि णदिा असेि ते अधम काव्र्, अशी काव्र्ाचंी वगयवािीही र्ा गं्रथकािानंी 
िाणविी आहे. र्ा दृष्टीने पाहता काणिदासाची काव्र्ें उत्कृष्ट प्रतीची ठितीि, र्ात संशर् नाही. कोिताही 
र्ाव स्पष्ट शब्दानंी न सागंता खुबीने सूणचत किण्र्ात काणिदासाचा हातखंडा आहे. उदाहििाथय, 
णहमािर्ाजवळ अंणगिा ऋषीने श्रीशकंिाकणिता पावयतीची मागिी केिी असता जवळच बसिेल्र्ा पावयतीचे 
काणिदासाने ‘कुमािसंर्वा’त केिेिे वियन पाहा— 
 

एवंवावदवि देवषौं पाश्वे वपिुरधोमुखी । 
िीिाकमिपत्रावण गणयामास पावणिी ।। 

कुमाि॰ ६, ८४ 
 
‘र्ाप्रमािे देवर्मष बोित असता णपत्र्ाजवळ मान खािी घािून बसिेिी पावयती (हातातल्र्ा) 
िीिाकमिाची पाने मोणजत होती’. र्ा श्लोकात एकही अिंकाि नाही, तथाणप त्र्ातीि 
कमिपत्रगिनाच्र्ा वियनाने पावयतीची िज्जा, आपल्र्ा मनातीि पे्रम व आनंद ही बाहेि णदसू नरे्त म्हिनू 
णतने केिेिा प्रर्त्न ही उत्कृष्ट िीतीने सूणचत झािी आहेत. हा श्लोक उत्कृष्ट काव्र्ाचे उदाहिि म्हिनू 
साणहत्र्शास्त्रज्ञानंी उदाहृत केिा आहे. दुसिे ‘मेघदूता’तीि गंगेचे वियन घ्र्ा— 
 

िस्माद्गच्छेरिुकिखिं शैिराजाविीणां 
जह्नोः कन्या ंसगरिियस्वगणसोपािपङ् वक्तम् । 
गौरीवक्त्रभु्रकुवटरचिा ंया ववहस्येव फेिैः 
शम्भोः केशग्रहणमकरोवदन्दुिनिोर्पमहस्िा ।। 

मेघ॰ ५२. 
 

‘नंति कनखिणगिीजवळ णहमािर्ावरून खािी पडिाऱ्र्ा व सगिपुत्रानंा स्वगािोहि 
किण्र्ाकणिता सोपानपंणक्त झािेल्र्ा जहु्रकन्रे्’ (र्ागीिथी)कडे तू जा. णतने पावयतीच्र्ा कपाळाविीि 
आठ्या पाहून जिू कार् फेनरूपी हास्र् किीत चिंापरं्त आपिे तिंगरूपी हात उंच करून श्रीशकंिाचे 
केशवग्रहि केिे आहे.’  
 

र्ा श्लोकात रूपक, उत्पे्रक्षा, समासोणक्त इत्र्ाणद अिंकािाचंी गदी झािी आहे. तथाणप सगिपुत्रानंा 
स्वगयप्राप्तीचे साधन झाल्र्ामुळे गंगेची पणवत्रता व पावयतीच्र्ा मत्सिास न जुमानता श्रीशकंिानंी णतिा 
आपल्र्ा णशिावि स्थान णदिे आहे, त्र्ामुळे णतचे महत्त्वही सूणचत झाल्र्ामुळेच त्र्ािा हृद्यता आिी आहे. 
काणिदासाने र्ोणजिेिे प्रत्रे्क पद, हकबहुना हिग, णवर्णक्त, वचन इत्र्ाणद त्र्ाचे अवर्वही कसे 
िमिीर्ाथयव्र्ंजक असतात हे आनंदवधयन, मम्मट इत्र्ाणदकानंी अनेक उदाहििानंी दाखणविे आहे. 
णवस्तािर्र्ास्तव ती उदाहििे रे्थे देता रे्त नाहीत. 
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र्वर्णूत, बाि इत्र्ाणद इति कणव व काणिदास र्ाचं्र्ा गं्रथातं सकृद्दशयनीच एक मोठा फिक 
साधािि वाचकाचं्र्ाही ध्र्ानात रे्तो, त्र्ाचा रे्थे उल्लखे कििे जरूि आहे. एखादी िम्र् कल्पना मनात 
आिी की हे इति कणव णतचे पाल्हाणळक वियन किीत सुटतात, पि काणिदास मोजक्र्ा शब्दानंी णतचे 
िेखाणचत्र काढून त्र्ातं िंग र्िण्र्ाचे काम वाचकाचं्र्ा सहृदर्तेवि सोपवनू देतो. त्र्ामुळे काणिदासाची 
काव्रे् ‘क्षिे क्षिे र्िवतामुपैणत’र्ा िमिीर्तेच्र्ा कसोटीस पूियपिे उतितात व ती वाचताना केव्हाही 
कंटाळा रे्त नाही. उदाहििाथय, मदनदाहानंति वसंतािा पाहून ितीचे दुःख दुिाविे, हा अथय व्र्क्त 
किण्र्ाकणिता काणिदासाने ‘स्वजनस्र् णह दुःखमग्रतो णववृतिािणमवोपजार्ते’र्ा पकं्तीत ‘णववृतिािणमव’ 
ह्या णचमुकल्र्ा उत्पे्रके्षने बाधं काढून घेतल्र्ामुळे धो धो वाहिाऱ्र्ा पाण्र्ाप्रमािे दुःखाचा अनावि होिािा 
ओघ सूणचत केिा आहे. पि तशाच एका प्रसंगी र्वर्तूीने एक सबधं श्लोक खची घािून त्र्ा अथािा 
नटणविे आहे— 
 

सन्िािवाहीन्यवप मािुषाणा ंदुःखावि सद्बन्धुववयोगजावि । 
दृष्े जिे पे्रयवस दुःसहावि स्त्रोिःसहसै्त्रवरव संप्िवन्िे ।। 

उत्तििामचणित, ४, ८. 
 

मागे ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे संणवधानाक देताना कवीने इिावतीच्र्ा नृत्र्ाचा प्रसंग अनावश्र्क 
म्हिून कसा खुबीने टाळिा आहे, र्ाचे आम्ही णववचेन केिे आहे. र्ासािख्र्ा प्रसगंानंी कवीचा संर्म व 
किाणर्ज्ञता ही उत्कृष्ट िीतीने प्रत्र्र्ास रे्तात. 
 

२.रस : वि वर्मििेल्र्ा ध्वनीचेच णवषर्रे्दास वस्तुध्वणन, अिंकािध्वणन व िसध्वणन असे तीन रे्द 
आिंकाणिकानंी मानिे आहेत. र्ापंैकी िसध्वणन हा सवांत श्रेष्ठ होर्. व्र्ंग्र्व्र्जंकर्ाव अनेक प्रकािे संर्वत 
असिा तिी काव्र्-नाटकाणद प्रबंधातं िसािाच प्राधान्र् देऊन तदनुगुि अिंकािाणदकाचंी र्ोजना किावी, 
असे आनंदवधयनानेही म्हटिे आहे. र्ामुळे िसपक्षािा महत्त्व रे्ऊन णवश्वनाथाने आपल्र्ा ‘साणहत्र्दपयिा’त 
िस हाच काव्र्ाचा आत्मा, असे प्रणतपाणदिे आहे. साणहत्र्शास्त्रात शृगंाि, वीि, करुि, हास्र्, िौि, 
र्र्ानक, बीर्त्स, अद् र्तु व शातं असे नऊ िस मानतात. र्ापंैक संर्ोग व णवप्रिंर् असा दोन्ही प्रकािचा 
शृगंाि आणि करुि र्ा िसाचंा काणिदासाच्र्ा काव्र्ातं उत्तम पणिपोष झािा आहे. णवशषेतः शृगंाििसातीि 
त्र्ाचे नैपुण्र् पाहून जर्देवाने त्र्ािा ‘कणवताकाणमनीचा णविास’ अशी संज्ञा णदिी आहे. एका 
सुर्ाणषतकािाने ति शृगंाििसात व िणितपदर्ोजनेत त्र्ाच्र्ाहून विचढ कणव अद्याणप झािा नाही, असे 
म्हटिे आहे. काणिदासाची णतन्ही नाटके व ‘कुमािसंर्व’व ‘मेघदूत’ ही काव्रे् शृगंाििसप्रधान असल्र्ाने 
त्र्ातं उति िसाचंा फािसा पणिपोष होण्र्ास अवकाश नाही. तथाणप प्रसंगवशात् हास्र्, करुि, र्र्ानक 
इत्र्ाणद अन्र् िसाचं्र्ा छटाही त्र्ातं आल्र्ा आहेत. ‘िघुवशंा’त मात्र शृगंािाप्रमािेच इतिही प्रमुख िसाचंा 
पणिपोष उत्तम िीतीने झािेिा आढळतो, हे मागे (प.ृ १४३) दाखणविेच आहे. 
 

कोित्र्ाही िसाचा पूिय पणिपोष होण्र्ािा णवर्ावानुर्ावाणद तद् घटकाचें सम्र्ग्वियन कििे 
आवश्र्क असते. त्र्ामुळे िसाची उदाहििे मूळ गं्रथातूनच वाचिी पाणहजेत. तथाणप र्ाही बाबतीत 
काणिदासाचे कौशल्र् दाखणवण्र्ाकणिता एकदोन उदाहििे रे्थे णदिी आहेत— 
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िूिं िस्याः प्रबिरुवदिोच्छूििेतं्र बहूिां 
विःश्वासािामवशवशरिया वभन्नवणाधरोष्ठम् । 
हस्िन्यस्िं मुखमसकिर्व्यवक्त िम्बािकत्वा- 
वदन्दोदैन्य ंत्वदुपसरणग्क्िष्कान्िेर्पबभर्पि ।।  

मेघ॰ ८५. 
 

र्ा श्लोकात र्क्षाने कल्पनेने आपल्र्ा णविणहिी पत्नीचे सुंदि वियन केिे आहे. िातं्रणदवस अश्र ु
गाळीत िाणहल्र्ाने सुजिेिे णतचे डोळे, उष्ट्ि णनःश्वासामुळे झािेिा णतचा अधिोष्ठ, हातावि टेकिेिे व िाबं 
सडक केसानंी झाकल्र्ामुळे अधयवट णदसिािे णतचे मुख र्ाचं्र्ा वियनाने र्क्षपत्नीचे णविहदुःख आणि 
णवषाद, णचन्ता इत्र्ाणद मनोणवकाि उत्कृष्ट िीतीने व्र्ंणजत झािे आहेत. शवेटच्र्ा पंक्तीतीि णनदशयनेने 
णतच्र्ा मुखाची णनस्तेजता सुचणविी आहे. एकंदि वियनाने वाचकास णवप्रिंर् शृगंािाची उत्तम प्रतीणत होते. 
 

हरस्िु वकवञ्चत्पवरिुप्तधैयणश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुरावशः । 
उमामुखे वबम्बफिाधरोष्ठे र्व्यपारयामास वविोचिावि ।। 

कुमाि॰ ६, ६७. 
 

र्ा ‘कुमािसंर्वा’तीि श्लोकात शकंिाच्र्ा मनात आकस्स्मकपिे उद् र्तू होिाऱ्र्ा िणतर्ावाचे सुंदि 
वियन आिे आहे. 
 

३.रीवि : इ. स. च्र्ा आठव्र्ा शतकात होऊन गेिेल्र्ा वामनाने आपल्र्ा ‘काव्र्ािंकािसूत्रवृणत्त’ 
नामक गं्रथात ‘िीणत हाच काव्र्ाचा आत्मा’, हे मत प्रणतपाणदिे. पुढे ‘ध्वन्र्ािोक’कािाचंा ध्वणनवाद 
िणसकासं जास्त मान्र् झाल्र्ामुळे वामनाचा िीणतवाद मागे पडिा. तथाणप त्र्ामुळे िीतीचे काव्र्ातीि महत्त्व 
कमी होत नाही. णवणशष्ट पदिचनेिा वामनाने िीणत ही संज्ञा िाविी आहे. त्र्ाने वैदर्ी, गौडी व पाचंािी 
अशा तीन िीणत मानल्र्ा आहेत. त्र्ापंैकी वैदर्ी ही सवात श्रेष्ठ; कािि तीत सवय गुिाचंा समुच्चर् असतो, 
असे त्र्ाने म्हटिे आहे. वामनाने श्लेषाणद दहा गुि मानिे होते, पि त्र्ानंतिच्र्ा मम्मटाणद आिंकाणिकानंी 
त्र्ाचंी छाननी करून माधुर्य, ओज् व प्रसाद ह्या तीनच गुिानंा मान्र्ता णदिी आहे. 
 

काणिदासाने आपिे सवय गं्रथ र्ा सवोत्कृष्ट वैदर्ी िीतीतच णिणहिे आहेत. वैदर्ी िीतीचे णवशषे 
म्हिजे माधुर्यव्र्जंक कोमिविांचा उपर्ोग व दीघय समासाचंा अर्ाव हे होत. संस्कृत र्ाषा जात्र्ाच 
श्रुणतमनोहि आहे. तशात काणिदासाने आपल्र्ा सवय गं्रथातं टवगीर् परुष विय, संरु्क्ताक्षिे व िाबंिचक 
समास हे बुद्धर्ा टाळिेिे आहेत. त्र्ामुळे त्र्ाचे गे्रथ एका गं्रथकािाने म्हटल्र्ाप्रमािे मधाची पटेु 
णदल्र्ासािखे गोड झािे आहेत. काणिदासाच्र्ा गं्रथातं शृगंाि व करुि हेच िस प्रमुख असल्र्ामुळे त्र्ानंा 
अनुरूप अशीच त्र्ाची र्ाषाशिैी झािी आहे. कािि शृगंाि—णवशषेतः णवप्रिंर् शृगंाि—व करुि र्ामंध्रे् 
वाचकाचें मन अणतशर् णविघळून जाते. त्र्ामुळे त्र्ा िसाचं्र्ा वियनात कोमिवियरु्क्त िचनाच र्ोग्र् असते. 
आंग्ि कणव टेणनसनप्रमािे नादमधुि शब्दर्ोजनेकडे काणिदासाने अणतशर् िक्ष णदिेिे णदसते. त्र्ाने 
आपिी काव्रे् पुनः पुनः तपासून अनेक कल्पना व शब्द वदिेिे असावते. ‘िघुवशंा’च्र्ा अकिाव्र्ा सगातीि 
४६ व ४८ हे समानाथयक श्लोक काणिदासाचे असल्र्ास त्र्ापंैकी एक िचून झाल्र्ावि त्र्ातीि कल्पना व 
िचना मनाजोगी न झाल्र्ामुळे त्र्ाने दुसिा िचिा असावा. इतके पणिश्रम घेऊन िचिेल्र्ा काव्र्ात 
स्क्िष्टता व कृणत्रमता कोठेही आढळत नाही, ती नवोन्मीणित पुष्ट्पापं्रमािे ताजी व िसपूिय णदसतात, त्र्ातच 
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त्र्ाच्र्ा किेचा पिमोत्कषय आहे. िणितपदर्ोजनेवि काणिदासाचा अणतशर् र्ि असल्र्ामुळे 
संस्कृतानणर्ज्ञ वाचकाचेंही मन त्र्ाच्र्ा श्रणुतमनोहि कृतींनी आकृष्ट केिे जाते. तसेच काणिदासाने अपल्र्ा 
गं्रथातं समासाचंा र्थोणचत उपर्ोग केल्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा िचनेत सवयत्र सििता, सुबोधता व प्रसाद हे गुि 
दृष्टीस पडतात. िाबंिचक समासानंी िचनेस कशी स्क्िष्टता व कृणत्रमता रे्ते ते बािाच्र्ा ‘हषयचणित’ व 
‘कादंबिी’र्ा गं्रथावंरून णदसते. त्र्ाच्र्ा पल्लेदाि समासाचंा अथय िावताना वाचकवगय अतका त्रासून जातो 
की, त्र्ातंीि िम्र् कल्पनाकंडे त्र्ाचे सहजच दुियक्ष होते. प्रदीघय समासर्ोजना नाटकात ति णवशषेच 
िसहाणन किते. उदाहििाथय, र्वर्तूीचे ‘माितीमाधव’नाटक घ्र्ा. त्र्ात स्त्रीपात्राचं्र्ाही तोंडी समासप्रचिु 
स्क्िष्ट र्ाषा घातल्र्ाने वाचकाचंा अत्र्ंत णविस होतो. र्ाच्र्ा उिट काणिदासाच्र्ा नाटकातंीि संर्ाषिे 
सुटसुटीत व म्हमून स्वार्ाणवक व सहजसुंदि झािी आहेत. 
 

४.अिंकार : उत्कृष्ट काव्र्ात बहुधा ध्वणन हकवा िस प्रतीत होत असिा तिी सवयत्र त्र्ाची अपेक्षा 
कििे रु्क्त हकवा इष्टही होिाि नाही. काव्र्ाचा प्रधान उदे्दश आनंदप्राणप्त असल्र्ाने ती र्ावनोिेकाप्रमािेच 
कल्पनाणविासाने होिे शक्र् असते. म्हिून र्ामहाणद आिंकाणिकानंी कल्पनेच्र्ा णविासास—
अिंकािासं—काव्र्घटकामंध्रे् मुख्र् मानून त्र्ाचें सणवस्ति वगीकिि व णववचेन केिे आहे. णशवार् 
अिंकािाचं्र्ा समुणचत र्ोजनेने िसोत्कषासही मदत होते, हे वि णदिेल्र्ा उदाहििावंरून णदसून रे्ईि. 
त्र्ामुळे महाकवींनी आपल्र्ा काव्र्ातं त्र्ाचंा उपर्ोग केिा आहे. 
 

अिंकािाचें शब्दािंकाि, अथािंकाि व शब्दाथािंकाि असे तीन रे्द मानतात. अथािंकािापेंक्षा 
शब्दािंकाि जास्त कृणत्रम व म्हिून िणसकासं कमी हृद्य वाटतात. किाणर्ज्ञ काणिदासाने त्र्ाचंा फािसा 
कोठे उपर्ोग केिा नाही. िचनेच्र्ा ओघात जेथे ते सहज स्फूतीने आिे तेथेच ते र्ोणजिे आहेत. 
उदाहििाथय, ‘र्जेु र्जुगेन्िसमानसािे र्रू्ःस र्मेूधुयिमाससि’ (िघु. २, ७४), ‘सम्बस्न्धनः सद् म 
समाससाद,’ (िघु. ७, १६), ‘प्रजाः प्रजानाथ णपतेव पाणस ।’ (िघु. २, ४८) इत्र्ाणद पंक्तींतीि अनुप्रास 
पाहाव.े क्वणचत् स्थिी णववणक्षत अथाचा प्रणतध्वणनही त्र्ातं णदसून रे्तो. उदाहििाथय, ‘मार्ूिी मदर्णत 
माजयना मनाणंस’ र्ातीि मकािानुवृत्तीने कवीने मृदंगाच्र्ा तािाचे सुंदि अनुकिि केिेिे णदसते. 
 

यमक—र्ा अिंकािात कवीिा मोठ्या प्रर्त्नाने णवणशष्ट शब्द हुडकून काढून र्ोजाव े िागतात. 
त्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा िचनेत कृणत्रमता रे्ते व िसर्गं होतो. म्हिून शृगंाििसाच्र्ा--णवशषेतः णवप्रिंर् 
शृगंािाच्र्ा—वियनात र्मकाचंा उपर्ोग करू नरे्, असा ध्वणनकािानंी दंडक घािून णदिा आहे. 
काणिदासानेही आपल्र्ा शृगंाििसप्रधान गं्रथातं कोठेही र्मकाचंा णवशषे उपर्ोग केिेिा णदसत नाही. 
पात्राचं्र्ा संर्ाषिात ति तो त्र्ाने काळजीपूवयक टाळिेिा आहे. इतित्र—ज्र्ा णठकािी त्र्ाचंा उपर्ोग 
दोषाहय होिाि नाही तेथे—त्र्ाने त्र्ाचंा क्वणचत् उपर्ोग केिा आहे. उदाहििाथय, ‘वधार् वध्र्स्र् शिं 
शिण्र्ः’ (िघु. २, ३०), ‘मनुष्ट्र्वाचा मनुवशंकेतुम्’ (िघु. २, ३३) इत्र्ाणद पाहा. नवव्र्ा सगातीि पणहल्र्ा 
५४ श्लोकातं दशिथाची िाज्र्व्र्वस्था, वसंत ऋतु, मृगर्ा इत्र्ाणदकाचें वियन किताना त्र्ाने चतुथयपादाच्र्ा 
आिंर्ी ‘र्मवतामवता ंच धुणि स्स्थतः’ (िघु. ९, १), ‘सनगिं नगिन्ध्रकिौजसः’ (िघु.९, २) इत्र्ाणद र्मके 
र्ोणजिी आहेत. पि र्ातं शृगंािाणदिसाचंा सबंंध रे्त नसल्र्ामुळे िसहाणन हा दोष संर्वत नाही. उिट, 
कवीने र्ोणजिेल्र्ा र्मकाचं्र्ा नादमाधुर्ाने वाचकाचें मन आनंणदत होते व त्र्ाच्र्ा र्ाषाप्रर्तु्वाबद्दि कौतुक 
वाटते. 
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िेष—िर्थी शब्दाचं्र्ा र्ोजनेने र्ा अिंकािाची उत्पणत्त होत असल्र्ामुळे त्र्ाची गोडी 
चाखावर्ास िणसकतेपेक्षा णवित्ताच जास्त आवश्र्क असते. त्र्ाची हाक हृदर्ािा नसून बदु्धीिाच उदे्दशनू 
असते. काणिदासोत्ति काळात वाङमर्ातही िणसकतेपेक्षा णवितेिाच जास्त मान णमळत गेल्र्ाने कवींनी र्ा 
अिंकािाचा सढळ हाताने उपर्ोग केिा आहे. पि त्र्ामुळे त्र्ाचंी काव्रे् दुबोध, बोजड व स्क्िष्ट झािी 
आहेत. काणिदासाने क्वणचत् स्थिीच—जेथे त्र्ार्ोगे णवशषे िम्र्ता रे्त असेि हकवा एकंदि वियनास तो 
आवश्र्क असेि तेथेच—श्लेषाचा उपर्ोग केिा हे. मागे ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’चे संणवधानक मािणवकेच्र्ा 
तोंडून िाजावि बसिेिे णतचे पे्रम व्र्क्त किण्र्ाकणिता काणिदासाने श्लेषाचा कसा खुबीने उपर्ोग केिा 
आहे, ते आम्ही दाखणविे आहे. त्र्ाच नाटकाच्र्ा पाचव्र्ा अंकात पुढीि र्ाषिे घातिी आहेत— 
 

ववदू॰—भो ववश्रब्धो भूत्वा त्ववममा ंयौविविीं पश्य । 
देवी॰—काम् । 
ववदू॰—िपिीयाशोकस्य कुसुमशोभाम् । 

 
णवदूषकािा सािंकृत व र्ौवनाने मुसमुसिेल्र्ा मािणवकेकडे िाजाचे िक्ष वधेावर्ाचे होते, पि त्र्ाचे शब्द 
िािीने ऐकल्र्ामुळे णतच्र्ा प्रश्नास उत्ति देताना ‘र्ौवनवतीम्’ र्ा शब्दाचा श्लेषाने दुसिा अथय घेऊन व 
अशोक वृक्षाच्र्ा पुष्ट्पशोरे्कडे त्र्ाचा सबंंध जोडून त्र्ाने आपिी सुटका करून घेतिी आहे. र्ा णठकािी 
छेकापहु्नणत हा सुंदि अिंकाि श्लेषर्ोजनेने साधिा आहे. 
 

िग्स्मन् कािे ियिसवििं योवषिा ंखग्ण्डिािा ं
शाग्न्िं िेय ंप्रणवयवभरिो वत्मण भािोत्स्यजाशु । 
प्रािेयासं्र कमिवदिात्सोऽवप हिंु िविन्याः 
प्रत्यावृत्तस्त्ववय कररुवध स्यादिल्पाभ्यसूूयः ।।  

मेघ॰ ४१. 
 
र्ा श्लोकात ‘मेघा ! प्रातःकाळी आपल्र्ा कमाणिनीरूपी खस्ण्डत स्त्रीच्र्ा कमिमुखाविीि दंवरूपी अश्र ु
पुसण्र्ास सूर्य प्रवृत्त झािा असता तू त्र्ाचा कि धरू िागल्र्ास (म्हिजे णकिि अडव ू िागल्र्ास) तो 
तुजवि अणतशर् िागाविे’ ही अत्र्तं िम्र् कल्पना सजणवण्र्ास ‘कि’ शब्दाविीि श्लेष आवश्र्क म्हिून 
र्ोणजिा आहे. काणिदासाच्र्ा श्लेषाचंा अथय साधािि वाचकासंही सहज समजत असल्र्ामुळे त्र्ार्ोगे 
कोठेही स्क्िष्टता हकवा िसर्गं झािेिा णदसत नाही. 
 

र्ाणठकािी काणिदासाच्र्ा दुसऱ्र्ाही एका िकबीचा उल्लखे किण्र्ासािखा आहे. त्र्ाच्र्ा 
मानसपुत्राचंी व कन्र्ाचंी नाव े काही णवणशष्ट हेतूने ठेविेिी णदसतात. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा पाचव्र्ा 
अंकात णवदूषकाने मािणवकेिा बस्न्दशािेतून सोडवनू उद्यानात पाठणवल्र्ावि तो िाजािा रे्ऊन णमळतो; 
नंति ते दोघेही उद्यानाकडे जातात, तोच वाटेत िाजािा इिावतीची दासी चंणिका णदसते. तेव्हा िाजा 
णवदूषकास हर्तीआड िपण्र्ास सुचणवतो. तेव्हा णवदूषक उत्ति कितो, ‘खिेच, चोिानंी व कामुक पुरुषानंी 
चंणिकेिा टाळिेच पाणहजे’. र्ात ‘चंणिका’र्ा शब्दावि णवदूषकाने कोटी केिी आहे. र्ाप्रमािेच 
बकुिावणिका, धु्रवणसणद्ध, णप्रर्ंवदा इत्र्ाणद पात्राचंी नावहेी साथय असल्र्ाचे काणिदासाने इति पात्राचं्र्ा 
संर्ाषिातूंन दशयणविे आहे. त्र्ाचप्रमािे काव्र्ातंही उमा, अपिा, िघु, िाम इत्र्ाणद व्र्क्तींच्र्ा नावाचंी 
मनोिंजक व्रु्त्पणत्त त्र्ाने िाविी आहे. 
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र्ानंति आपि अथािंकािाकंडे वळू. र्ाचें प्रथमच स्वर्ावोणक्त व वक्रोणक्त असे दोन रे्द पडतात. 
स्वर्ावोक्तीत कवीने पाणहिेल्र्ा हकवा कस्ल्पिेल्र्ा पदाथांचे अगि व्र्क्तींचे अगदी हुबेहूब पि िम्र् असे 
णचत्र काढावर्ाचे असते, ति वक्रोक्तीत त्र्ाचं्र्ा अंगावि आपल्र्ा कल्पनाशक्तीने णनर्ममिेिे अिंकाि घािून 
त्र्ानंा सजवावर्ाचे असते. र्ा दोन्ही प्रकािातं काणिदासाचे अप्रणतम नैपुण्र् णदसून रे्ते. त्र्ाच्र्ा गं्रथात 
अनेक प्राण्र्ाचंी व व्र्क्तींची णचते्र अगदी मोजक्र्ा शब्दातं पि र्थातर्थर् काढिेिी णदसतात. 
‘शाकंुतिा’तीि सािर्थर्ाने िगाम सोडल्र्ावि दौडिािे घोडे व त्र्ाचं्र्ामुळे प्राि वाचणवण्र्ासाठी पळिािा 
हणिि, कन्र्ाणवर्ोगप्रसंगी णवव्हि झािेिा कण्व, ‘िघुवशंा’तीि, णपत्र्ासमोि दाईचा हात धरून रे्िािा 
िहानगा िघु इत्र्ाणदकाचं्र्ा शब्दणचत्रावंरून काणिदासाची सूक्ष्म णनिीक्षिशणक्त व वियनकौशल्र् ही 
प्रत्र्र्ास रे्तात. त्र्ा जातीचे आिखीही एक उदाहिि घेऊ— 
 

स चापकोटीविवहिैकबाहुः वशरस्त्रविष्कषणणवभन्नमौविः । 
ििाटबद्धश्रमवावरवबन्दुभीिा ंवप्रयामेत्य वचो बभाषे ।।  

िघु॰ ७, ६६. 
 

आपिा मागय अडवनू बसिेल्र्ा शत्रूशी रु्द्ध करून णवजर्ी झािेल्र्ा अजाने र्र्त्रस्त इंदुमतीकडे 
रे्ऊन र्ाषि केिे, त्र्ा वळेचे वियन आहे. र्ात धनुष्ट्र्कोटीवि टेकून उरे् िाहण्र्ाची अजाची ऐट, णशिस्त्राि 
काढून घेतल्र्ामुळे मोकळे सुटिेिे त्र्ाचे केश, श्रमाने त्र्ाच्र्ा कपाळावि णदसिािे घमयहबदु र्ाचें कवीने 
वचेक शब्दातं इतके सुंदि णचत्र काढिे आहे की, एखाद्या कसिेल्र्ा णचत्रकािािाही ते मागयदशयक होईि. 
 

पि स्वार्ावोक्तीपेक्षा वक्रोणक्तमूिक उपमा, उत्पे्रक्षा, दृष्टान्ताणद अिंकािातं कवीच्र्ा तिि 
कल्पनेचा िम्र् णविास दृष्टीस पडतो. त्र्ातंच पृर्थवीपासून आकाशापरं्त सवयत्र स्वैि णफििािी व सामान्र् 
जनानंा नीिस व ओबडधोबड वाटिाऱ्र्ा पदाथांतही सौंदर्य पाहिािी त्र्ाची रे्दक दृणष्ट, णवणवध शास्त्राचं्र्ा 
व्र्ासंगाने आिेिी बहुश्रुतता, अनेक किाचं्र्ा प्रर्ोगाने प्राप्त झािेिे नैपुण्र्, व्र्वहािात णमळािेिे अनुर्व 
र्ाचें स्वच्छ प्रणतहबब पडिेिे णदसते. र्ास्तव त्र्ाच्र्ा चणित्राकणिता आम्ही मागे त्र्ाचंा उपर्ोग केिा आहे. 
एका सुर्ाणषतकािाने ‘उपमा काणिदासस्र्’ असे म्हिनू त्र्ाच्र्ा उपमाचें अिौणककत्व दशयणविे आहे. 
काणिदासाने र्ोणजिेल्र्ा उपमाचंी णवणवधता, मार्ममकता व िम्र्ता िक्षात घेता ते णवधान र्थाथय आहे, र्ात 
संशर् नाही. पि उपमा र्ा शब्दाचा व्र्ापक अथय घेऊन रूपक, उत्पे्रक्षा, अणतशर्ोणक्त, दृष्टान्त, 
अथान्तिन्र्ास इत्र्ाणद इति सादृश्र्मूिक अिंकािाणंवषर्ीही हे णवधान केिे आहे असे मानिे, तिी ते 
अन्वथयच होिाि आहे. प्रथम काणिदासीर् उपमाचें णवशषे सागूंन नंति र्ा इति अिंकािाकंडे वळु.  
 

(१) रम्यिा—काणिदासीर् उपमाचंा प्रथमच नजिेत र्ििािा णवशषे म्हिजे त्र्ाचें सौंदर्य हा होर्. 
सामान्र् जनाचं्र्ा चमयचक्षूंना न णदसिािे वस्तंूचे सौंदर्य कवीच्र्ा मनिक्षपूुढे िपत नाही. उदाहििाथय, 
‘मेघदूता’तीि ‘िेवा ं िक्ष्र्स्रु्पिणवषमा ं णवन्ध्र्पादे णवशीिां, र्णक्तच्छेदैणिव णविणचता ं र्णूतमङगे गजस्र् ।’ 
(मेघ॰ ५२. १९) ही उपमा घ्र्ा. णवन्ध्र् पवयताच्र्ा पार्र्थर्ाशी खडकाळ प्रदेशातून वाहिाऱ्र्ा नमयदा नदीच्र्ा 
प्रवाहािा हत्तीच्र्ा अंगावि काढिेल्र्ा णचत्रणवणचत्र िंगाच्र्ा विेबुट्टीची उपमा देऊन त्र्ाचे सौंदर्य कवीने 
व्र्क्त केिे आहे. काणिदासाच्र्ा उपमा कोठेही श्लेषमूिक नाहीत; त्र्ा सहजिम्र् साम्र्ावि बसणविेल्र्ा 
असतात. र्ाच्र्ा उिट बाि, सुबंधु, श्रीहषय इत्र्ाणदकानंी आपल्र्ा उपमा श्लेषाणधणष्ठत केल्र्ामुळे त्र्ा 
अणतशर् कृणत्रम वाटतात. उदाहििाथय, ‘सा (कादंबिी) जानकीव पीतिके्तभ्र्ो िजणनचिेभ्र् इव 
चम्पकाशोकेभ्र्ो णबरे्णत’ ही बािाच्र्ा ‘कादंबिी’तीि उपमा घ्र्ा. हीत िाक्षस आणि चंपक व अशोक र्ात 



 अनुक्रमणिका 

वस्तुतः काही साम्र् नसताही दोघानंाही ‘पीतिक्त’हे णवशषेि िावता रे्ते, म्हिून श्लषेमूिक उपमा साधिी 
आहे. अशा उपमातं कवीचे र्ाषाप्रर्तु्व णदसून रे्त असिे, तिी सहृदर् वाचकासं त्र्ा िम्र् वाटत नाहीत.  
 

(२) समपणकपणा—काणिदासाने र्ोणजिेल्र्ा उपमा अत्र्ंत समपयक वाटतात. त्र्ाचं्र्ा र्ोगे 
वियनीर् वस्तंूची र्थाथय कल्पना वाचकासं होते. ‘शाकंुतिा’त शाङगयिवाणद तपस्स्वजनाबंिोबि आिेल्र्ा 
शकंुतिेिा पाहून ‘मध्रे् तपोधनाना ं णकसिर्णमव पाण्डुपत्रािाम्’ अशी अत्र्ंत समपयक उपमा िाजाने 
र्ोणजिी आहे व णतच्र्ा र्ोगे जिठ ऋषींच्र्ा रूक्ष आकृतींनी णवशषेच खुििािे णतचे मुग्ध तारुण्र् सूणचत 
केिे आहे. ‘मेघदूता’त (श्लो. ९) स्त्रीर्ाचं्र्ा हृदर्ािा कुसुमाची उपमा र्क्षाने णदिी आहे. देशी पुष्ट्पाचें 
सुगंणधत्व, िमिीर्ता व हकणचत् उष्ट्ितेनेही किपून जाळून गळून पडण्र्ाची त्र्ाचंी प्रवृणत्त, ही िक्षात घेता 
णस्त्रर्ाचं्र्ा णनसगयमधुि, पे्रमळ व अल्पणविहानेही व्र्ाकुळ होिाऱ्र्ा हृदर्ािा णदिेिी त्र्ाचंी उपमा र्थातर्थर् 
वाटते. इंदुमतीच्र्ा णनधनानंति वणसष्ठ ऋषींच्र्ा उपदेशास मान देऊन व आपिा पतु्र दशिथ अल्पवर्स्क 
होता म्हिून अजाने काही णदवस काढिे, तिी त्र्ा काळात पत्नीशोकाने त्र्ाचे हृदर् हळूहळू णवदीिय होत 
होते, ही कल्पना एखाद्या णवशाि सौधाजवळ उगविाऱ्र्ा व आपल्र्ा हळूहळू पसििाऱ्र्ा मुळ्र्ानंी त्र्ािा 
कािातंिाने उखडून टाकिाऱ्र्ा प्िक्ष वृक्षाच्र्ा िोपट्याच्र्ा उपमेने कवीने व्र्क्त केिी आहे. 
  

(३) ववववधिा—काणिदासाच्र्ा उपमाचंा साकल्र्ाने णवचाि किता त्र्ाचं्र्ा णवणवधतेने मन 
आिर्यचणकत होते. आगमरे्दाने त्र्ाचें रे्िेप्रमािे वक्गीकिि किता रे्ईि.— 
  

(अ) सृष्पदाथीय—िता, वृक्ष, फुिे, फळे, पृर्थवीविीि नानाप्रकािचे प्रािी, आकाशातीि ग्रह, 
तािे, सूर्य, चंि, धूमकेतु इत्र्ाणद सृष्टीतीि र्च्चर्ावत् पदाथांतून त्र्ाने आपल्र्ा उपमा घेतल्र्ा आहेत; 
त्र्ावंरून त्र्ाच्र्ा दृष्टीची णवशािता नजिेत र्िते. उदाहििाथय, कण्वऋषीिा अवणचत णमळािेल्र्ा 
बाल्र्ावस्थेतीि सुंदि शकंुतिेिा रुईच्र्ा झाडावि र्दृच्छेने गळून पडिेल्र्ा नवमाणिका कुसुमाची, 
मदनदाहानंति दुःखाने तळमळिाऱ्र्ा ितीिा तळ्र्ातीि पािी आटल्र्ामुळे तडफडिाऱ्र्ा शफिीची व 
णत्रर्वुनािा त्रस्त कििाऱ्र्ा तािकासुिािा धूमकेतूची णदिेिी उपमा पाहा. 
  

(आ) शास्त्रीय—काणिदासाने व्र्ाकिि, तत्त्वज्ञान, िाजनीणत, वैद्यक इत्र्ाणद अनेक शास्त्रातूंन 
अनेक सुंदि व णनवडक उपमा घेतल्र्ा आहेत. देवानंा स्वस्थानावरून हुसकून देिाऱ्र्ा शत्रूंना सामान्र् 
णनर्माचंा बाध कििाऱ्र्ा अपवादाचंी, वािीच्र्ा गादीवि बसणविेल्र्ा सुग्रीवािा धातूच्र्ा जागी रे्िाऱ्र्ा 
आदेशाची, स्वबिाने शत्रूंचा णनःपात किण्र्ास समथय असिेल्र्ा शत्रघु्नाच्र्ा मागनू िामाजे्ञने जािाऱ्र्ा 
सेनेिा अध्र्र्नाथय ‘इ’ र्ा धातूच्र्ा मागे िाविेल्र्ा णनिथयक ‘अणध’ उपसगाची इत्र्ाणद व्र्ाकििणवषर्क 
उपमा वाचून संस्कृतव्र्ाकििाणर्ज्ञ वाचकासं मौज वाटते. मेनकेिा णहमािर्ापासून झािेल्र्ा पावयतीिा 
िाजनीतीत उत्साहगुिाने णमळिाऱ्र्ा संपत्तीची उपमा अथयशास्त्रातून, प्रबि तािकासुिापुढे णनष्ट्फळ झािेल्र्ा 
देवाचं्र्ा उपार्ानंा जािीम औषधानंाही न जुमानिाऱ्र्ा साणिपाणतक ज्विाची उपमा वैद्यकशास्त्रातून, आणि 
ब्राह्मससिोविातून उगम पाविाऱ्र्ा सिर्ू नदीिा अव्र्क्तातून उद् र्तू होिाऱ्र्ा बणुद्ध (महत्) तत्त्वाची उपमा 
साखं्र् तत्त्वज्ञानातून घेतिी आहे. र्ा उपमानंी त्र्ा त्र्ा प्रकििातंीि र्ाव उत्तम िीतीने व्र्क्त होऊन बहुश्रतु 
वाचकासं आनंद होतो. 
 

(इ) आध्याग्त्मक—सृष्टीतीि व्र्क्त पदाथांतून उपमाने घेऊन वण्र्य णवषर् सुगम किण्र्ाची कवीची 
सामान्र्तः प्रवृणत्त असते व आपल्र्ा ‘ऋतुसंहािा’त काणिदासाने तोच मागय स्वीकाििा आहे. पि पुढे जास्त 



 अनुक्रमणिका 

सिाव झाल्र्ावि अमूतय कल्पनातूंन हकवा मनोव्र्ापािातूंनही त्र्ाने काही उपमा उचिल्र्ा आहेत. 
वणसष्ठधेनूच्र्ा मागून जािाऱ्र्ा णदिीपािा श्रद्धारु्क्त णवधीची, व मातेिा अिंकृत कििाऱ्र्ा र्ितािा 
संपत्तीिा शोर्णविाऱ्र्ा णवनर्ाची उपमा वाचनू चमत्कृणत उत्पि होते.काणिदासपूवयकािीन अश्वघोषानेही 
र्ा तऱ्हेच्र्ा काही उपमा र्ोणजल्र्ा होत्र्ा, त्र्ावंरूनही काणिदासािा अशा उपमा सुचल्र्ा असतीि. 
 

(ई) र्व्यावहावरक—काही उपमा कवीिा व्र्वहािातीि अनुर्वावरून सुचिेल्र्ा णदसतात. 
‘सस्च्छष्ट्र्ािा णदिेल्र्ा णवदे्यप्रमािे शकंुतिे! दुष्ट्र्ंतािा अर्मपिेिी तू अशोचनीर् झािी आहेस’ र्ा कण्वाचं्र्ा 
र्ाषिातीि उपमेत व ‘अभ्र्ासाने णवदे्यिा प्रसि किता रे्ते, त्र्ाप्रमािे सदैव सेवा करून तू र्ा धेनूिा प्रसि 
कि’ र्ा वणसष्ठानंी णदिीपािा केिेल्र्ा उपदेशात काणिदासाच्र्ा स्वानुर्वाचे प्रणतहबब णदसते. 
 

(४) औवचत्य—काणिदासाने आपल्र्ा काव्र्नाटकाणद गं्रथातं पात्राचं्र्ा तोंडी घातिेल्र्ा उपमा 
त्र्ानंा त्र्ा त्र्ा प्रसंगी सुचतीि अशाच आहेत. त्र्ामुळे त्र्ा अत्र्ंत स्वार्ाणवक वाटतात. खादाड णवदूषकाने 
अधयचिंािा णदिेिी मोडक्र्ा मोदकाची, समुिगृहाजवळ णशिेवि झोपिेल्र्ा िठ्ठ णवदूषकािा णनपुणिका 
दासीने णदिेिी बाजािातीि पोळाची, आणि सदैव अध्र्ापनित कण्वानंी शकंुतिेिा णदिेिी णवदे्यची उपमा 
पाहा. त्र्ातं त्र्ा त्र्ा व्र्क्तींचे स्वर्ाव स्पष्ट िीतीने णदसून रे्तात. 
 

(५) पूणणिा—काणिदासपूवयकािीन व्र्ास-वाल्मीक्र्ाणद कवींनी र्ोणजिेल्र्ा उपमातं उपमान व 
उपमेर् र्ाचें एखाद्याच बाबतीत साम्र् दशयणविेिे असते. इति बाबतींत साम्र् वाचकानंी स्वकल्पनेने 
जािाव े िागते. उदाहििाथय, ‘महार्ािता’न्तगयत निदमर्ंती आख्र्ानातीि पढुीि उपमा घ्र्ा : ‘ता ं
िाजसणमहत पुण्र्ा ं नागैर्ोगवतीणमव । सपूंिां पुरुषव्र्ाघ्रैः हसहैर्मगणिगुहाणमव ।।’ र्ात दमर्ंतीस्वर्ंविाथय 
जमिेल्र्ा िाजाचं्र्ा सरे्िा एकाच श्लोकात र्ोगवती नगिीची व णगणिगुहेची अशा दोन उपमा णदल्र्ा 
आहेत. पि त्र्ापंैकी एकीचाही पूिय णवस्ताि झािा नाही. र्ाच्र्ा उिट काणिदास आपल्र्ा उपमातं 
उपामान व उपमेर् र्ाचें सवांगीि साम्र् दशयणवतो, त्र्ामुळे त्र्ानंी जास्त चमत्कृणत उत्पि होते. 
उदाहििाथय, इंदुमती—स्वर्ंविप्रसंगी अज स्वासनावि जाऊन बसिा, त्र्ाचे वियन घ्र्ा— 
 

वैदभणविर्पदष्मसौ कुमारः क्िृपे्ति सोपािपथेि मञ्चम् । 
वशिाववभङै्गमृणगराजशावः स्िुङं्ग िगोत्सङ्गवमवारुरोह ।। 

िघु॰ ६, ३. 
 
र्ात अजाच्र्ा उच्च आसनािा पवयतणशखिाची, व त्र्ा आसनावि चढून जाण्र्ाकणिता केिेल्र्ा पार्ऱ्र्ानंा 
पवयताच्र्ा बाजूवि पडिेल्र्ा खडकाचंी उपमा णदल्र्ामुळे अजाचे हसहाशी सवांगीि साम्र् ध्र्ानात रे्ते. 
तसेच उपमान व उपमेर् र्ाचें हिगवचनाणद बाबींत साम्र् असावे, असा आिंकाणिकानंी णनर्म केिा आहे. 
काणिदासपूवयकािीन कवींच्र्ा उपमा र्ा बाबतीत अत्र्ंत सदोष णदसतात. काणिदासानेही आपल्र्ा 
प्रथमच्र्ा गं्रथातं सवयत्र असा णनर्म पाळल्र्ाचे णदसत नाही. उदाहििाथय, ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त ‘सा 
तपस्स्वनी देव्र्ाणधकतिं िक्ष्र्मािा नागिणक्षतो णनणधणिव न सुखं समासादणर्तव्र्ा ।’ ही उपमा पाहा. र्ात 
धाणििीिा नागाची व मािणवकेिा णनधीची अशा ज्र्ा दोन उपमा र्ोणजल्र्ा आहेत, त्र्ा इति दृष्टीने अन्वथय 
असूनही उपमानोपमेर्ाचं्र्ा हिगसाम्र्ार्ावी सदोष णदसतात. र्ाच्र्ा उिट ‘शाकंुतिा’त ‘कथणमदानीं 
तातस्र्ाङकात्पणिभ्रष्टा मिर्तटोन्मणूिता चन्दनितेव देशान्तिे जीणवतं धािणर्ष्ट्रे्’र्ा शकंुतिेच्र्ा र्ाषिात 
मुद्दाम ‘चन्दनिता’ असा शब्द र्ोजून कवीने हिगसाम्र् साधिे आहे. हिगवचनरे्द असिा तिी सहृदर्ानंा 
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उिेग वाटत नसल्र्ास उपमा सदोष मानू नरे्, असे ‘काव्र्ादशय’कािाचे वचन प्रमाि मानून इति णठकािीही 
काणिदासाच्र्ा उपमाचें समथयन किता रे्ईि. असो. 
 

उपमािंकािाकडे काणिदासाचा णवशषे ओढा असिा तिी इतिही अनेक िमिीर् अिंकाि त्र्ाने 
आपल्र्ा गं्रथातं साधिे आहेत. ‘िघुवशंा’तीि ‘िाममन्मथशिेि ताणडता’ (११, २०) इत्र्ाणद प्रणसद्ध श्लोकात 
व ‘अनाघ्रातं पुष्ट्पं णकसिमर्िूनं किरुहै:’ (शाकंु. २, १०) इत्र्ाणद मनोहि दुष्ट्र्न्तोक्तीत रूपकािंकाि 
आिा आहे. र्ापंैकी पणहल्र्ा स्थिी एकाच कल्पनेचा णवस्ताि करून सागं रूपक साधिे आहे, ति दुसऱ्र्ात 
एकामागून एक अशी अनेक रूपके र्ोजून शकंुतिेचे सौंदर्य, कोमिता, उन्मादकत्व इत्र्ाणद गुि सुचणविे 
आहेत. तथाणप, एकंदिीत रूपकापेक्षा उत्पे्रक्षा, दृष्टान्त व अथान्तिन्र्ास र्ा अिंकािातंच काणिदासाचे मन 
णवशषे िमिेिे णदसते. त्र्ाच्र्ा प्रथमच्र्ा ‘ऋतुसंहाि’, ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’णद गं्रथात कवीच्र्ा प्रणतरे्ने 
उत्पे्रक्षाचें कटाक्ष क्वणचतच फेकिेिे णदसतात. पि ‘मेघदूता’त उत्पे्रक्षाचंा केवळ पाऊस पडतो आहे, असे 
वाटते. त्र्ा वीिागीताचा णवषर्ही त्र्ा अिंकािास अत्र्तं अनुकूि आहे. अिकेचा मागय सागंताना वाटेतिे 
पवयत, नद्या वगैिेंवि मेघ आिा असता कसा णदसेि, र्ाचे वियन र्क्षमुखाने काणिदासाने अनेक उत्पे्रक्षा 
र्ोजून केिे आहे. पक्वफिधािी आम्रवृक्षानंी आच्छादिेल्र्ा आम्रकूट पवयतावि मेघ गेिा असता तो पवयत 
जिू कार् पृर्थवीचा अनावृत स्तन आहेसा वाटेि, चमयण्वती नदीचे जि घेण्र्ास तो वाकिा असता 
गगनचािी व्र्क्तींना आपि जिू कार् मध्रे् स्थूि इन्िनीि मणि घातिेिा पृर्थवीचा मोत्र्ाचंा हाि पाहत 
आहो असे वाटेि, शुभ्र कैिास पवयत हा जिू कार् र्गवान् शकंिाचा प्रणतणदनी वाढिािा हास्र्संचर् आहे, 
इत्र्ाणद ‘मेघदूता’तीि उत्पे्रक्षा अत्र्ंत हृदर्ंगम झाल्र्ाआहेत. उत्पे्रके्षप्रमािे दृष्टान्तही कवीचा आवडता 
अिंकाि णदसतो. ‘िघुवशंा’त आकस्स्मक णनधन झाल्र्ामुळे इंदुमतीचा देह अजाच्र्ा अंगावि पडिा त्र्ामुळे 
त्र्ािाही तत्काळ मूच्छा आिी, र्ा प्रसंगाचे वियन किताना समईतून तैिहबदूबिोबि खािी पडिाऱ्र्ा 
दीपज्र्ोतीचा हृद्य दृष्टान्त कवीने र्ोणजिा आहे. शकंुतिेने दुष्ट्र्ंतावि आपिे पे्रम जडिे आहे, हे सूणचत 
केल्र्ावि णतच्र्ा पे्रमळ सख्र्ा ‘सागिमुस्ज्झत्वा कुत्र वा महानद्यवतिणत’, ‘क इदानीं 
सहकािमुस्ज्झत्वाऽणतमुक्तिता ं पल्लणवता ं सहते’ अशा अनुरूप दृष्टान्तानंी आपिी संमणत व्र्क्त कितात. 
णनदयर् दुवासाणशवार् दुसऱ्र्ा कोिािा णनिागस शकंुतिेिा शाप देवविे, हा र्ाव ‘कोऽन्र्ो हुतवहाद्दग्धंु 
प्रर्वणत’ र्ा दृष्टान्तात उत्तम िीतीने व्र्क्त झािा आहे. अशी अनेक उदाहििे देता रे्तीि. काणिदासाच्र्ा 
अथान्तिन्र्ासात त्र्ाच्र्ा व्र्ावहाणिक अनुर्वाचें सािसवयस्व अत्र्ंत िम्र् र्ाषेत ग्रणथत झािे असल्र्ामुळे 
त्र्ापंैकी णकतीएक म्हिीसािखे र्ाषेत रूढ झािे आहेत. उदाहििाथय, ‘मििं प्रकृणतः शिीणििाम्’, ‘महदणप 
पिदुःखं शीतिं सम्र्गाहुः’, ‘णर्िरुणचर्मह िोकः’, ‘णकणमव णह मधुिािा ंमण्डनं नाकृतीनाम्’, इत्र्ाणद वचने 
पाहा. र्ाणशवार् णनदशयना, अणतशर्ोणक्त, सहोणक्त, पर्ार्, समुच्चर्, ससंदेह, णवर्ावना इत्र्ाणद अनेक 
अिंकाि घडवनू कवीने आपल्र्ा कणवतावधूस र्षूणविे आहे. र्ा सवांची उदाहििे स्थिार्ावास्तव रे्थे 
देता रे्त नाहीत. णजज्ञासूसं ती मम्मटाणद आिंकाणिकाचं्र्ा गं्रथातं णनवडिेिी दृष्टीस पडतीि. 
 

रे्थवि ध्वणन, िस, िीणत व अिंकाि र्ा ससं्कृत साणहत्र्शास्त्रज्ञाचं्र्ा मतचतुष्टर्ास अनुसरून 
काणिदासीर् गं्रथाचें पिीक्षि करून काव्र् र्ा पदवीस ते कसे प्राप्त होतात ते पाणहिे. आता त्र्ाच्र्ा इति 
णवशषेाकंडे वळू. 
 

आधुणनक टीकाकाि िसािंकािाणदकाइंतकेच काव्र्नाटकाचं्र्ा संणवधानकिचना, स्वर्ावपणिपोष 
इत्र्ाणद अन्र् णवशषेाकंडे िक्ष देतात. र्ा इति बाबींत काणिदासाचे गं्रथ इति कवींच्र्ा गं्रथाचं्र्ा मानाने कमी 
सिस ठििाि नाहीत. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा कथानकात अनेक धाग्र्ाचंी गंुतागंुत असून ती शवेटी 
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कुशितेने सोडणविी आहे, ति ‘शाकंुतिा’त नार्कनाणर्काचं्र्ा स्वर्ावातीि णर्ि णर्ि मनोणवकािाचें 
पापिेु हिक्र्ा हाताने उिगडिे आहेत. णशवार् काणिदासाच्र्ा गं्रथातं अनेक जातींच्र्ा, वशेाचं्र्ा, धंद्याचं्र्ा 
व्र्क्तींची णचते्र मार्ममकपिे काढिेिी आढळतात. त्र्ाने णनर्ममिेल्र्ा िम्र् सृष्टीत काश्र्प, कण्व व दुवास हे 
पिस्पिणर्ि स्वर्ावाचे महर्मष, कौत्सासािखा णनःस्पृह ब्राह्मसि, दुष्ट्र्ंत, णदिीप, िघु, िाम र्ासंािखे 
कतयव्र्तत्पि िाजर्मष, अज व र्क्ष र्ासंािखे पत्नीणवर्ोगाने तळमळिािे पे्रमी जीव, अस्ग्नणमत्र व अस्ग्नविय 
र्ासंािखे णविासी िाजे, हिदत्त व गिदास र्ाचं्र्ासािखे किाणनपुि पि पिस्पिकीत्र्यसणहष्ट्िु नाट्याचार्य, 
गौतम, मािवक, माढव्र् हे तीन तऱ्हाचें णवदूषक आणि स्वशौर्ाने र्वनाचंा पिार्व करून अश्वमेधाश्व पित 
णमळणविाऱ्र्ा वसुणमत्रापासून मुग्धत्वाने हसहशावकाचे दात मोजिाऱ्र्ा सवयदमनापरं्त िहान-मोठे 
िाजकुमाि आढळतात. पणिस्स्थतीच्र्ा बदिामुळे आपिासं र्ाच व्र्णक्त आजकािच्र्ा नेहमीच्र्ा व्र्वहािात 
णदसल्र्ा नाहीत तिी र्ा प्रकािच्र्ा णदसतीि, र्ात संशर् नाही. काणिदासकािीन पणिस्स्थणत िक्षात घेता 
त्र्ाने आपिी पाते्र सर्ोवतािच्र्ा जगातून घेतिी असावीत, असे वाटते. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि िाजाच्र्ा 
वियनात तत्कािीन नागिकाचं्र्ा वृत्तीचे असे प्रणतहबब पडिे आहे, हे आम्ही मागे दाखणविेच आहे. 
 

पि काणिदासाच्र्ा पुरुषपात्रापेंक्षा तणिर्ममत स्त्रीसृष्टीने िणसकाचें मन जास्त आकृष्ट केिे आहे. 
त्र्ाने आपल्र्ा गं्रथातं धाणििी, औशीनिी, पावयती, उवयशी, इिावती, मािणवका, र्क्षपत्नी, शकंुतिा, 
णप्रर्ंवदा, अनसूर्ा, सुदणक्षिा, इंदुमती व सीता अशी तेिा महत्त्वाची स्त्रीपाते्र णनमाि केिी आहेत. र्ापंैकी 
धाणििी, औशीनिी व सुदणक्षिा र्ा मध्र्म वर्ाच्र्ा, व बाकीच्र्ा तरुि णस्त्रर्ा आहेत. उवयशी अप्सिा 
असल्र्ाने णतचीही गिना तरुि णस्त्रर्ातंच किता रे्ईि. काणिदासाच्र्ा स्त्रीसृष्टीतीि तरुि णस्त्रर्ाचें 
संख्र्णधक्र् िक्षात घेता त्र्ा णविासी व िंगेि कवीचे मन त्र्ाचं्र्ा मुग्धमधुि िीिातं णवशषे िममाि होत 
असाव,े असे वाटते. र्ा सवय णस्त्रर्ा णर्ि णर्ि स्वर्ावाचं्र्ा आहेत. धाणििी, औशीनिी व अनसूर्ा र्ाचंा गंर्ीि 
स्वर्ाव, इिावतीचा मत्सिीपिा, मािणवका, उवयशी, र्क्षपत्नी व इंदुमती र्ाचें णविाणसत्व, पावयतीचा 
किािीपिा, शकंुतिा व सीता र्ाचंा स्वाणर्मानीपिा, णप्रर्ंवदेचा णवनोदी स्वर्ाव आणि सुदणक्षिेची 
कतयव्र्तत्पिता हे र्ाचं्र्ा स्वर्ावातंीि णर्ि णर्ि णवशषे प्रामुख्र्ाने नजिेस रे्तात. तथाणप, त्र्ाचें अनेक 
बाबतींत साम्र्ही दाखणवता रे्ते. र्ा सवय णस्त्रर्ा अत्र्ंत पे्रमळ आहेत. र्ापंकैी णववाणहत णस्त्रर्ाचें आपल्र्ा 
पतीविचे, पुत्रवतींचे आपल्र्ा मुिावंिचे, आणि णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ाचें मणैत्रिींविचे पे्रम णनस्सीम आहे. 
उत्कट पणतपे्रमामुळेच धाणििी व औशीनिी ह्या आपापल्र्ा पतीचे पे्रमणवषर्क चाळे पसतं नसतानाही केवळ 
त्र्ाने सुखी व्हाव े म्हिून त्र्ाच्र्ा नूतनदािपणिग्रहास संमणत देतात. पणतपे्रमामुळेच र्ापंैकी बहुतेकाचं्र्ा 
स्वर्ावात थोयाफाि अंशाने स्त्रीर्ावसुिर् मत्सिही आढळतो. र्क्षपत्नीिा पतीचे आपल्र्ावि 
अनन्र्साधािि पे्रम आहे हे माहीत आहे; तथाणप, स्वप्नात तो दुसऱ्र्ा एका स्त्रीचे आिाधना किीत आहे, असे 
पाहताच ती दुःणखत होऊन दचकून उठते (मेघ॰ ११६); आणि इिावती व औशीनिी र्ा , पणत आपल्र्ा पार्ा ं
पडून चुकी कबूि किीत असिा तिी, त्र्ािा णझडकाणितात. काणिदासाच्र्ा बहुतेक मानसकन्र्ा 
किाणनपुि आहेत. इिावती व मािणवका र्ा नृत्र्किेत, आणि णप्रर्ंवदा व अनसूर्ा र्ा णचत्रकिेत णनपुि 
दाखणवल्र्ा आहेत. र्क्षपत्नी ति णविहावस्थेत आपल्र्ा दुःखी मनािा णविंगुळा आिण्र्ाकणिता कधी पतीचे 
नाव ज्र्ातं गोणविे आहे अशी गािी िचते व ती वीिा वाजवनू गाण्र्ाचा प्रर्त्न किताना णदसते, ति कधी 
णविहाने कृश झािेल्र्ा पतीचे णचत्र काढून मनािा िमवीत असते. तसेच र्ापंकैी बहुतेक णस्त्रर्ा ितावृक्षावंि 
अपत्र्णनर्मवशषे पे्रम कििाऱ्र्ा णदसतात. पावयती, सीता, शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा र्ा आश्रमातंीि वृक्षानंा 
पािी घािून पे्रमाने त्र्ाचंी जोपासना किीत असत. र्क्षपत्नीने आपल्र्ा घिच्र्ा अंगिात िहान 
मंदािवृक्षािा दत्तक मुिाप्रमािे मोठ्या काळजीने वाढणविे होते. धाणििीचे आपल्र्ा उद्यानातीि 
सुविाशोकावि इतके पे्रम होते की, वसन्तसमर्ी इति वृक्षाबंिोबि त्र्ािा कळ्र्ा आल्र्ा नाहीत म्हिनू 
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णतिा अणतशर् वाईट वाटिे व मािणवकेच्र्ा ित्ताप्रहािानंति िौकिच प्राप्त झािेिा त्र्ाचा पुष्ट्पसरं्ाि 
पाहून आनंदाच्र्ा र्िात स्त्रीस्वर्ावसुिर् सवतीमत्सि णवसरून णतने स्वतः मािणवकेचा िाजाशी णववाह 
िाविा. काणिदासाच्र्ा नाणर्का ितावृक्षापं्रमािे पशुपक्ष्र्ावंिही णनस्सीम पे्रम कििाऱ्र्ा आहेत. र्क्षपत्नी 
सार्कंाळी अंगिातल्र्ा ित्नखणचत सुवियर्ष्टीवि बसिेल्र्ा मोिािा मधुि ताििवाने नाचवीत असे; 
शकंुतिेने जन्मापासून मातृहीन झािेल्र्ा दीघापाङग नामक हणिि बािकाची सवय तऱ्हेने काळजी घेऊन 
त्र्ािा वाढणविे होते; हणििी पावयतीच्र्ा इतक्र्ा सवर्ीच्र्ा झाल्र्ा होत्र्ा की, ती त्र्ाचं्र्ा नेत्राचंी िाबंी 
मोजून त्र्ाचं्र्ाशी आपल्र्ा सखीच्र्ा नेत्राचंी तुिना किीत असे, असे काणिदासाने वर्मििे आहे. 
 

वि उल्लेणखिेल्र्ा प्रमुख स्त्रीपात्राणंशवार् इतिही अनेक तरुि णस्त्रर्ाचंी अस्फुट शब्दणचते्र ‘मेघदूता’त 
कवीने काढिी आहेत. त्र्ातं णशणथि नीणतकल्पनामुंळे वनकंुजातं िममाि होिाऱ्र्ा वनचिवधू व 
णवणदशजेवळच्र्ा नीचैर्मगिीविीि गुहातं नागिकाबंिोबि णविास कििाऱ्र्ा पण्र्णस्त्रर्ा व महाकािेश्विासमोि 
िात्रौ नृत्र् कििाऱ्र्ा वशे्र्ा आहेत, तशाच आकाशात काळेर्ोि णवशाि मेघ पाहून, ही वाऱ्र्ाने वाहून नेिेिी 
पवयताची णशखिेच आहेत की कार्, असे वाटिाऱ्र्ा र्ोळ्र्ा णसद्धागंना, व कृणषकार्ाकणिता अवश्र् अशा 
मेघाकंडे स्स्नग्ध दृष्टीने पाहिाऱ्र्ा भ्रणूविासानणर्ज्ञ ग्रामतरुिीही आहेत. तथाणप र्ापेंक्षा पौिवधंूचेच वियन 
त्र्ाच्र्ा गं्रथातं वािंवाि रे्ते. अंधाऱ्र्ा िात्री ित्नािंकािानंी र्णूषत होऊन णप्रर्किाकडे जािाऱ्र्ा मेघगजयनेने 
र्र्त्रस्त होिाऱ्र्ा अणर्साणिका, नगिाजवळच्र्ा उद्यानातं फुिे खुडण्र्ाच्र्ा श्रमाने घामाघूम होिाऱ्र्ा 
‘पुष्ट्पिावी’ तरुिी, कटाक्षणनके्षपातं चतुि व चंचि नेत्राचं्र्ा पौिणस्त्रर्ा, पिदेशगत णप्रर्किाचं्र्ा णविहामुळे 
झुििाऱ्र्ा व अंगसंस्कािाकंडे िक्ष न देिाऱ्र्ा पणथकवणनता, र्ाचंी शब्दणचते्र कवीने मोठ्या कुशितेने 
थोडक्र्ात काढिी आहेत. कवीने र्गवान् शकंि व अज णववाहाकणिता नगिप्रवशे करू िागिे त्र्ावळेच्र्ा 
णस्त्रर्ाचं्र्ा गडगडबडीचे वियन केिे आहे, त्र्ावरून व ‘मेघदूता’तीि र्क्षपत्नीच्र्ा वियनावरून आपिासं 
तत्कािीन पौिणस्त्रर्ाचं्र्ा णविासी जीवनक्रमाची चागंिी कल्पना किता रे्ते. 
 

काणिदासाच्र्ा स्त्रीणवषर्क कल्पना उदात्त होत्र्ा, हे ‘गृणहिी सणचवः सखी णमथः णप्रर्णशष्ट्र्ा िणिते 
किाणवधौ ।’ र्ा त्र्ाच्र्ा अजणविापातीि उक्तीवरून णदसून रे्ते. तथाणप, गृणहिी व मंत्री र्ा दोन नात्र्ानंी 
त्र्ाच्र्ा स्त्रीपात्रानंी आपिी कतयव्रे् पाि पाडल्र्ाचे वियन फािसे कोठे त्र्ाच्र्ा गं्रथातं आढळत नाही. र्ा 
दृष्टीने ‘स्वप्नवासवदत्ता’तीि िाजकाििाकणिता स्वतःच्र्ा मतृ्र्ूची खोटी बातमी पसरू देऊन पणतणविह 
दुःख सोसिािी व मत्सिाणद णवकािासं मनात थािा न देता स्वतःच्र्ा सवतीिाही पुष्ट्पािंकािानंी र्णूषत 
कििािी र्ासाची नाणर्का वासवदत्ता, व पतीने णवनाकािि आपिा त्र्ाग केिा असताही 
प्रजािंजनतत्पितेस्तव त्र्ाचे कौतुक कििािी र्वर्तूीची नाणर्का सीता र्ा काणिदासाच्र्ा णविासी 
स्त्रीपात्रापेंक्षा जास्त उदात्त णदसतात. काणिदासाच्र्ा णतन्ही नाटकातंीि नार्क बहुपत्नीक आहेत. त्र्ामुळे 
त्र्ािा एकपत्नीव्रताची महती माहीत नव्हती, असे काही टीकाकाि म्हितात, ते मात्र आम्हासं संमत नाही. 
कािि मेघदूतातीि र्क्ष व िघुवशंातीि अज व िाम हे एकपत्नीकच आहेत; व त्र्ाचं्र्ा उत्कट पत्नीपे्रमाचे 
वियन काणिदासाने अत्र्ंत णवस्तृतपिे व िम्र्तेने केिे आहे. त्र्ाच्र्ा नाटकातंीि नार्क बहुपत्नीक 
असल्र्ाचे कािि त्र्ाचा िाजाश्रर् हे होर्. िाजदिबािी दाखणवल्र्ा जािाऱ्र्ा नाटकाचंा णवषर् िाजचणित 
हाच असावर्ाचा व त्र्ातं त्र्ाचें बहुपत्नीकत्व आिे नसते तिच आिर्य. र्वर्तूीने आपिी नाटके णिणहिी 
त्र्ावळेी त्र्ािा िाजाश्रर्ार्ावी अशी बधंने नव्हती; म्हिून त्र्ाच्र्ा ‘माितीमाधव’ व ‘उत्तििामचणित’ र्ा 
नाटकातं णवशुद्ध पत्नीपे्रमाचे णचत्र िंगणविे आहे. 
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सृवष्वणणि—आधुणनक वाचकानंा काणिदासाचे गं्रथ आवडण्र्ाचे दुसिे एक कािि त्र्ातंीि 
अप्रणतम सणृष्टवियन हे होर्. काणिदासािा सणृष्टवियन किण्र्ाची अत्र्ंत हौस होती. त्र्ाच्र्ा गं्रथातं एका ना 
एका ऋतूचे वियन आिे आहे, हे आम्ही मागे दाखणविेच आहे. तथाणप, ‘ऋतुसंहािा’—पासून 
‘िघुवशंा’परं्त त्र्ाचे गं्रथ क्रमाने वाचीत गेल्र्ास त्र्ाच्र्ा णनसगाकडे पाहण्र्ाच्र्ा दृष्टीत व सृणष्टवियनाच्र्ा 
पद्धतीत कसा फिक पडत गेिा, ते णदसून रे्ते. ‘महार्ाित’ व ‘िामार्ि’ र्ातंीि बहुतेक र्ागातं 
ितावृक्षाचं्र्ा िाबंिचक र्ाद्या देऊन सृणष्टवियन केिेिे आढळते. ‘ऋतुसंहािा’त काणिदास त्र्ापुढे 
पुष्ट्कळच गेिा आहे, र्ात सशंर् नाही. सृष्टीतीि उज्ज्वि विाकडे कवीचे िक्ष गेिेिे णदसते (ऋतु. ३, 
२). तीतीि ऋतुणर्ित्वाने काणमजनावंि होिाऱ्र्ा पणििामाचें व त्र्ाचं्र्ा मनात उत्पि होिाऱ्र्ा 
णवकािणवचािाचें र्थातर्थर् वियन त्र्ाने किे आहे. क्वणचत् णनसगातीि नदीवृक्षावंि चेतनधमाचा आिोप 
करून केिेिे त्र्ाचें आिंकाणिक वियनही त्र्ात आिे आहे, र्ात शकंा नाही. तथाणप, सवय सृष्टीत एकच 
चैतन्र् र्रून िाणहिे; स्त्रीपुरुषापं्रमािे ितावृक्षाणद त्र्ाचीच णर्ि णर्ि रूपे होत, ही कल्पना त्र्ाच्र्ा प्रथमच्र्ा 
गं्रथातं णदसत नाही. नंतिच्र्ा गं्रथातं उपणनषदातंीि वियनास अनुसरून त्र्ाने काही णठकािी ितावृक्षातं 
वनदेवताचें अस्स्तत्व असते हे दाखणविे आहे. स्वप्नामध्रे् मोठ्या प्रर्ासाने आपल्र्ा पत्नीचे दशयन झाल्र्ावि 
णतिा घट्ट णमठी मािण्र्ाकणिता र्क्ष आपिे बाहु पसिी, ते पाहून वनदेवताचं्र्ा नेत्रातूंन मोत्र्ासंािखे स्थूि 
अश्रुहबदु झाडाचं्र्ा पानावंि पडत असत, असे ‘मेघदुता’त वर्मििे आहे. शकंुतिा सासिी जाऊ िागिी 
त्र्ावळेी काही वृक्षातूंन वनदेवतानंी आपिे कोमि हात मनगटापरं्त बाहेि काढून णतजकणिता अिंकाि 
णदिे, असे ‘शाकंुतिा’त दाखणविे आहे. इति णठकािी ितावृक्षानंा सचेतन मानून मनुष्ट्र्प्राण्र्ाचं्र्ा 
दुःखावस्थेत पशुपक्ष्र्ापं्रमािे त्र्ानंाही सहानुर्णूत वाटते, असे वियन झािे आहे. िाविाने सीतेिा ज्र्ा 
मागाने नेिे तो मागय ितानंी आपल्र्ा शाखाचें पल्लव त्र्ा बाजूिा वळवनू िामािा सुचणविा, हणििींनी 
दर्ांकुि खाण्र्ाचे टाकून दणक्षि णदशकेडे डोळे िावनू तेच कार्य केिे (िघु. १३, २४, २५), अशा तऱ्हेच्र्ा 
वियनाने णनसगातीि सुखदुःखसंवणेदत्व कवीने प्रकट केिे आहे. तसेच मनुष्ट्र्ापं्रमािेच इति प्राण्र्ावंि व 
ितावृक्षाणद अचेतन समजल्र्ा जािाऱ्र्ा वस्तंूविही वसंताणद ऋतंूचा कसा पणििाम होतो, हे त्र्ाने 
‘कुमािसंर्वा’त दाखणविे आहे (कुमाि ६, ३६, ३९ पहा). त्र्ाच्र्ा सवय नाणर्कानंा पुष्ट्पाचंी अणतशर् आवड 
आहे. एकंदिीत काणिदासाच्र्ा गं्रथावंरून तत्कािीन िोकानंा पुष्ट्पाचंा अणतशर् शौक णदसतो. शहिाबाहेि 
फुिाचंी णवस्तृत उपवने असत व त्र्ांतीि फुिे खुडून शहिात णवकण्र्ाचे काम तरुि बाणिका किीत 
असत. मोठमोठ्या वायातं फुिाचंा सुगधं दिवळिेिा असे. तत्कािीन णस्त्रर्ाचं्र्ा पुष्ट्पमर् वशेर्षेूवरून 
काणिदासािा अिकेतीि णस्त्रर्ाचें पुढीि वियन सुचिेिे णदसते— 
 

हस्िे िीिाकमिमिके बािकुन्दािुववदं्ध 
िीिा िोध्रप्रसवरजसा पाण्डुिामाििश्रीः । 
चूडापाशे िवकुरबकं चारु कणे वशरीष ं
सीमन्िे च त्वदुपगमजं यत्र िीपं वधूिाम् ।। 

मेघ॰ ७१. 
 

काणिदासाचे णनसगयवियन अत्र्ंत सूक्ष्म व मार्ममक आहे. त्र्ाचे मन िाजणशणविाच्र्ा सर्ोवाि 
णदसिाऱ्र्ा दृश्र्ातं, तसेच ऋषींच्र्ा तपोवनातं, पवयताचं्र्ा उत्तुंग णशखिावंि आणि मृगर्ािण्र्ातं सािखेच 
िमते. त्र्ाने काढिेिी णनसगाची णचते्र सापं्रदाणर्क पद्धतीची व ठिीव ठशाचंी नसून त्र्ातं प्रत्र्क्ष 
णनिीक्षिाचा ताजेपिा, सहृदर्तेचा ओिावा, र्ावनेची िणसकता व कल्पनेची र्िािी ही दृष्टीस पडतात. 
णवस्तािर्र्ास्तव आिखी उदाहििे देता रे्त नाहीत; पि पूवी उद् धृत केिेल्र्ा श्लोकावंरूनही सहृदर् 
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वाचकासं विीि णवधानाचंी सत्र्ता पटेि. हा णवषर् सपंणवण्र्ापूवी काणिदासाच्र्ा कल्पकतेचे उदाहिि 
म्हिून त्र्ाच्र्ा सणृष्टवियनातीि एका णवशषेाचा रे्थे उल्लेख कििे अवश्र् आहे. आकाशस्थ व्र्क्तींना 
र्पूृष्ठाविीि पदाथय कसे णदसतात, र्ाचे त्र्ाने स्वकल्पनेने अनेक णठकािी िम्र् वियन केिे आहे. 
‘मेघदूता’त मेघ नदी-पवयतावंि आिा असता कसा णदसेि, र्ाचे र्क्षाने केिेिे वियन मागे णदिेच आहे. 
‘िघुवशंा’त िाविवधानंति पषु्ट्पक णवमानात बसून अर्ोध्रे्स जात असता िामाने खािी णदसिाऱ्र्ा समुि, 
नद्या, सिोविे, नगिे इत्र्ाणदकाचें मनोहि वियन केिे आहे. स्वगातून हेमकूट पवयतावि उतिताना दुष्ट्र्ंतािा 
पृर्थवी कशी णदसिी, ते खािीि श्लोकात वर्मििे आहे— 
 

शैिािामवरोहिीव वशखरादुन्मज्जिा ंमेवदिी 
पणाभ्यन्िरिीििा ंववजहवि स्कन्धोदयात्पादपाः । 
सन्िािात्तिुभाविष्सवििा र्व्यतक्त भजन्त्यापगाः 
केिाप्युग्त्क्षपिेव पश्य भुविं मत्पाश्वणमािीयिे ।। 

शाकंु॰ ७, ८. 
 
‘पवयत जोिाने वि रे्त असल्र्ामुळे त्र्ाचं्र्ा णशखिाखािी पृर्थवी जात आहे, असे वाटते. वृक्षाचं्र्ा शाखा णदसू 
िागल्र्ामुळे ते आता पूवीप्रमािे पानानंी झाकून गेिेिे असे णदसत नाहीत. िाबंून णनजयि वाटिाऱ्र्ा नद्या 
आता स्पष्ट णदसू िागल्र्ा आहेत. कोिी तिी जग मजजवळ उच फेकीत आहे पाहा! हल्ली णवमानातूंन खािी 
उतििाऱ्र्ा िोकासं र्ा तऱ्हेचाच अनुर्व रे्तो, त्र्ावरूनही काणिदासाच्र्ा कल्पकतेचे सानंदािर्य वाटते. 
 

वविोद—काणिदासीर् गं्रथाचंा आिखी एक िक्षात घेण्र्ासािखा णवशषे म्हिजे त्र्ातंीि णवनोद हा 
होर्. जर्देव कवीने कणवताकाणमनीच्र्ा वियनात र्ासािा णतचा ‘हास’ असे म्हटिे आहे. सध्र्ा उपिब्ध 
असिेल्र्ा र्ासाच्र्ा तेिा नाटकापंकैी फक्त चाि-पाच नाटकातंच णवनोद आढळतो; त्र्ामुळे 
अनुप्रासिािसेने ति जर्देवाने असे वियन केिे नसेि ना, अशी शकंा रे्ते. ते कसेही असिे तिी इति 
कवींच्र्ा नाट्यकृतींत उत्कृष्ट प्रकािचा णवनोद आढळत नाही, असा त्र्ाचा अथय घ्र्ावर्ाचा नाही. हकबहुना, 
काणिदासाच्र्ा कृतींतच अनेक णठकािी उत्तम प्रकािचा र्ािदस्त णवनोद आिा आहे, तो िक्षात घेता 
त्र्ािाही ‘कणवताकाणमनीचा हास’ ही पदवी शोर्िी असती, असे वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. 
 

असंबद्धता, अनपेणक्षतपिा, कृणत्रमता, ढोंगीपिा इत्र्ाणद काििामुंळे जो हास्र्ोत्पादक चमत्काि 
उत्पि होतो तो णवनोद, अशी णवनोदाची व्र्ाख्र्ा किता रे्ईि. णवनोदाचे स्वर्ावणनष्ठ, प्रसंगणनष्ठ व शब्दणनष्ठ 
असे तीन प्रकाि किता रे्तात. र्ा तीनही प्रकािाचंी उदाहििे काणिदासाच्र्ा गं्रथातं आढळतात. त्र्ाच्र्ा 
नाटकातंीि मुख्र् णवनोदी पात्र म्हिजे णवदूषक. हा त्र्ाच्र्ा णतन्ही नाटकातं णदसतो. 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि गौतम, ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि मािवक व ‘शाकंुतिा’तीि माढव्र् र्ाचं्र्ा स्वर्ावातं 
काही बाबतींत साम्र् ति काहींत वैषम्र् आढळते. हे णतन्ही णवदूषक ब्राह्मसि असून नार्काचें नमयसणचव 
आहेत. त्र्ाचें काम िाजाचे मनोिंजन कििे व त्र्ाच्र्ा पे्रमव्र्वहािात र्थाशणक्त मदत कििे हे होर्.णतघेही 
ब्राह्मसि जातीचे असिे तिी णविते्तच्र्ा नावाने शनू्र्च! त्र्ामुळे त्र्ानंा महाब्राह्मसि असे औपिोणधकपिे म्हटिे 
आहे. णतघेही णदसण्र्ात कुरूप आहेत. ‘मािणवकास्ग्नहमत्रा’त अनपेणक्षतपिे इिावती उपस्स्थत झाल्र्ामुळे 
िाजाबिोबि गौतमही पेचात सापडतो. णततक्र्ात हपगि वानिाने वसुिक्ष्मी नामक िहान िाजकन्रे्िा 
णर्वणवल्र्ामुळे णतिा उगी किण्र्ाकणिता इिावती िाजािा णतकडे जावर्ास सागंते व गौतमाचीही 
अडचिीतून सुटका होते. तेव्हा तो म्हितो, ‘शाबास ! हपगि वानिा, शाबास ! र्ोग्र् वळेी तू आपल्र्ा 
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सोबत्र्ाच्र्ा िक्षिाथय धावनू आिास!’ ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त िाजाने आपल्र्ा पुत्रािा मनात काही शकंा न 
आिता मािवकािा नमस्काि किण्र्ास साणंगतिे; तेव्हा मािवक म्हितो, ‘शकंा (र्ीणत) वाटण्र्ाचे कािि 
कार्? र्ाने आश्रमात माकडे पाणहिीच असतीि!’ र्ा णठकािी शिीिाच्र्ा कुरूपतेमुळे णवनोद उत्पि झािा 
असिा तिी कुरूप मािसानेच तो स्वतःणवषर्ी केिा असल्र्ामुळे बोचक झािा नाही. असो. र्ाणशवार् 
णतघेही णवदूषक खाद्यिोिुप व आळशी आहेत. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि गौतम अन्तःपुिातीि णस्त्रर्ाचं्र्ा 
स्वणतवार्नानंी गिेिठ्ठ झािेिा दाखणविा आहे. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’तीि मािवकािा पाकशाळेतीि पचंणवध 
पक्वािे तर्ाि होत असता ती पाहण्र्ाखेिीज दुसिे णवनोदाचे साधन सुचत नाही. ‘शाकंुतिा’तीि माढव्र् 
अिण्र्ात अणनर्णमत वळेी णमळिािे कदि व कडवट पािी र्ानंी अगदी बेजाि होतो. खाद्यपदाथय नेहमी 
डोळ्र्ापंुढे असल्र्ामुळे णतन्ही णवदूषकानंा उपमादृष्टातंाणद अिंकाि त्र्ावंरूनच सुचिेिे णदसतात. तसेच हे 
णतघेही अत्र्ंत णर्ते्र आहेत. गौतम केतकीच्र्ा अग्राने बोटािा टोचनू घेऊन सपयदंशाचा अणर्नर् किण्र्ात 
णनपिु असिा, तिी णनणित असता सापासािखे वाकडे िाकूड अंगावि असता गर्यगणळत होतो. माढव्र्ािा 
प्रथम शकंुतिेिा पाहण्र्ाची अत्र्ंत उत्सुकता होती, पि पुढे ती िाक्षसाचं्र्ा र्ीतीमुळे पाि आटून गेिी. 
र्ाप्रमािे त्र्ाचं्र्ा स्वर्ावातं अणतशर् साम्र् असिे तिी फिकही पुष्ट्कळ आहेत. र्ापंकैी गौतम हा रु्णक्तबाज, 
हजिजबाबी व चतुि आहे, ति मािवक अगदी र्ोळा, व माढव्र् सागंकाम्र्ा आहे. णवदूषकाचं्र्ा स्वर्ावातं 
हा जो उत्तिोत्ति फिक णदसतो, तो काणिदासाने बुणद्धपुिःसि केिा आहे. मागे ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि 
पात्राचें स्वर्ाववियन किते वळेी त्र्ा नाटकातं गौतमाच्र्ा कतयबगािीमुळे नार्क कसा मेषपात्र बनिा आहे, 
ते आम्ही दाखणविे आहे. नार्काच्र्ा स्वर्ावािा उठाव देण्र्ाकणिता व णवदूषकाच्र्ा स्वर्ावातीि णवसंगणत 
टाळण्र्ाकणिता काणिदासाने आपल्र्ा इति नाटकातं प्राचीन पिंपिेप्रमािे णवदूषकािा खादाड, मूखय व 
आळशी असेच िंगणविे आहे. 
 

णवदूषकाच्र्ा र्ाषिातीि साध्र्ा घिगुती उपमादृष्टातंानंी चमत्कृणत उत्पि होते व णवनोद खुितो. 
हिदत्त व गिदास र्ाचं्र्ा किहामुळे मािणवका िाजाच्र्ा दृष्टीस पडेि अशी धाणििीिा र्ीणत वाटते; म्हिून 
‘र्ाचंा हा णववादच मिा पसंत नाही’ असे ती म्हिते, तेव्हा गौतम उत्ति कितो, ‘िािीसाहेब! पाहू र्ा 
बोकडाचंी टक्कि ! उगीच का र्ानंा वतेन द्याव?े र्ात किह कििाऱ्र्ा नाट्याचार्ांना णदिेिी बोकडाची 
उपमा अनपेणक्षत असल्र्ामुळे णवनोदकािक आहे. आपिा पणत उवयशीचा नाज सोडीत नाही, असे पाहून 
औशीनिी िािी णप्रर्ानुप्रसादन व्रताच्र्ा णमषाने िोणहिीरु्क्त चंिास साक्ष ठेवनू उवयशीशी पे्रमर्ावाने 
वागण्र्ाचा आपिा णनिर् प्रकट किते; तेव्हा णवदूषक म्हितो, “हातातून मासा णनसटून गेिा की धीवि 
म्हितो, ‘बिे झािे मिा पणु्र् िागेि!’” र्ातीि धीविाचा दृष्टान्तही असाच चमत्कृणत उत्पि किािा 
आहे.अन्तःपुिातीि सुंदि णस्त्रर्ा सोडून वनातीि मुणनकन्रे्च्र्ा मागे िागिाऱ्र्ा दुष्ट्र्ंतािा सदैव पेंडखजूि 
खाऊन कंटाळल्र्ामुळे हचचेवि वासना जािाऱ्र्ा मािसाची णदिेिी उपमाही त्र्ाच प्रकािची आहे. 
 

णवदूषक हा अगदी साधार्ोळा व मंदबुणद्ध असल्र्ामुळे त्र्ािा काव्र्मर् उणक्त हकवा िाक्षणिक वचने 
समजत नाहीत. त्र्ाचंा वाच्र्ाथयच खिा समजून तो आपिास हास्र्ास्पद करून घेतो. वसंतऋतूतीि 
आम्रमजंिीिा दुष्ट्र्ंताने ‘मदनबाि’ म्हटिेिे ऐकून माढव्र् आपिा सोटा उगारून त्र्ा बािाचंा नाश 
किावर्ािा धावतो, ते पाहून दुःणखत िाजािाही हसू रे्ते. असो. 
 

काणिदासाने आपल्र्ा नार्कानंा जसे णवदूषक तशा नाणर्कानंा त्र्ाचं्र्ा णवनोदी सख्र्ा णदल्र्ा 
आहेत. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तीि मािणवकेची समदुःखी, संकटात न डगमगिािी ‘णवमदयसुिणर्’ सखी 
बकुिावणिका सदैव उवयशीबिोबि असिािी णचत्रिेखा व शकंुतिेची पे्रमळ, चेष्टखेोि मतै्रीि णप्रर्ंवदा 
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र्ाचं्र्ा संर्ाषिातं उत्तिोत्ति जास्त णवनोद आिा आहे. णश्लष्ट शब्दाचं्र्ा प्रर्ोगाने बकुिावणिका 
मािणवकेच्र्ा तोंडून णतचे िाजावि बसिेिे पे्रम कसे व्र्क्त किणवते, ते आपि मागे (पृ. १५८) पाणहिेच 
आहे. णचत्रिथ गंधवाबिोबि स्वगात जाताना िाजािा आिखी एकदा पाहाव ेम्हिून उवयशी आपिी मोत्र्ाचंी 
एकाविी ितेत अडकिी आहे असे दाखणवते व णचत्रिेखेिा ती सोडणवण्र्ास सागंते. तेव्हा तीही हसून 
म्हिते, ‘फािच बाई गंुतून गेिी आहे ही! सुटार्िा मोठी कठीि णदसते. पाहते प्रर्त्न करून.’ पि र्ा 
दोघींपेक्षाही णप्रर्ंवदा जास्त णवनोदी आहे. णतच्र्ा णवनोदात णतचा मनमोकळेपिा व आनंदी स्वर्ाव उत्तम 
िीतीने व्र्क्त झािा आहे. वसंत ऋतूतीि नूतन पािवीने र्रून गेिेिा आम्रवृक्ष व नुकतीच बहििेिी 
वनज्र्ोत्स्ना र्ाचं्र्ा कमनीर् संर्ोगाकडे शकंुतिा बिाच वळे पाहत उर्ी िाहते, ते पाहून णप्रर्ंवदा म्हिते, 
‘अनसूरे्! ही शकंुतिा वनज्र्ोत्स्नेकडे इतकी णनिखून का पाहत आहे, आिे का ध्र्ानात? वनज्र्ोत्स्नेिा 
र्ोग्र् असा वृक्ष णमळािा तसा मिाही अनुरूप पणत णमळेि का, असे णवचाि णतच्र्ा मनात चाििे आहेत.’ 
शकंुतिेिा णतची चेष्टा मनातून आवडते पि विकििी ती णतच्र्ावि िागावते. असे तीन-चाि प्रसंग 
‘शाकंुतिा’च्र्ा पणहल्र्ा अंकात आिे आहेत. त्र्ातं समवर्स्क व पे्रमळ अशा अणववाणहत तरुि मुिींमध्रे् 
नेहमी चाििाऱ्र्ा िम्र् णवनोदाचे सुंदि णचत्र कवीने काढिे आहे. ‘कुमािसरं्वा’त णववाहप्रसंगी पावयतीच्र्ा 
पार्ानंा िंग िावनू ‘र्ाने आपल्र्ा पतीच्र्ा डोक्र्ावि बसिेल्र्ा चंिकिेिा ताडन कि’ असे णतची सखी 
णवनोदाने म्हिािी; त्र्ावि पावयतीने काही न बोिता हातातीि पुष्ट्पमािेने ताडन केिे, असा प्रसंग कवीने 
वर्मििा आहे. ‘िघुवशंा’तही अनेक िाजानंा नापसतं कििाऱ्र्ा इंदुमतीचे अजावि पे्रम वसिेिे पाहून ‘चिा, 
पि दुसऱ्र्ा िाजाकडे जाऊ’ असे चेष्टेने सुनंदा म्हिािी; त्र्ावि इंदुमती णतच्र्ाकडे िागाने पाहू िागिी, 
असे वियन आिे आहे. र्ातही त्र्ाच प्रकािचा णवनोद णदसून रे्तो. र्ाणशवार् स्वतःच्र्ा णवसंगत वतयनाने 
आपिा ढोंगीपिा व्र्क्त कििािी पाते्र णनमाि करून मानवी स्वर्ावातीि दोष काणिदासाने हिक्र्ा हाताने 
दाखणविे आहेत. स्वतःिा णशकािीचा कंटाळा आिा असताही केवळ िाजाच्र्ा मजीकणिता णतची स्तुणत 
कििािा तोंडपजुा सेनापणत व घटकेपूवी धीविाच्र्ा गळ्र्ात ताबंया फुिाचंी मािा बाधूंन त्र्ािा 
वधस्तंर्ाकडे नेण्र्ाकणिता अत्र्ंत उत्सुक असिािे, पि त्र्ािा णमळािेिे मोठे बक्षीस पाहून दारूच्र्ा 
आशनेे त्र्ाचे णजविग दोस्त होिािे पोिीस णशपाई र्ाचें णवनोदी णचत्र ‘शाकंुतिा’त काढिे आहे. 
 

काणिदासाच्र्ा गं्रथातं प्रसगंणनष्ठ णवनोदाचंीही काही स्थळे आढळतात. एखादी व्र्णक्त स्वतः 
णवनोदी नसिी तिी ती एखादे वळेी अशा पणिस्स्थतीत सापडते की, त्र्ा वळेचे णतचे वतयन व र्ाषि ही णतिा 
न कळत णवनोदोत्पादक होतात. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा पणहल्र्ा अकंातीि नाट्याचार्ांच्र्ा किहाचा 
प्रसंग र्ा प्रकािचा आहे. मािणवकेिा पाहण्र्ािा अन्तर्ामी उत्सुक असिेिा पि बाह्यात्कािी आपि त्र्ा 
गावचेच नव्हे असा बहािा कििािा अस्ग्नणमत्र, णनःपक्षपातीपिाचा आव आिून िाजाचा मनोिथ पूिय 
किण्र्ाकणिता सवांसमक्ष मािणवकेचा नाट्यप्रसंग घडवनू आििािी पणिव्राणजका, औपिोणधक र्ाषिाने 
गिदासास णचथाविािा गौतम, ही धाणििी िािीस अशा कचाट्यात आितात की, त्र्ा नाट्यप्रर्ोगािा 
संमणत देण्र्ाणशवार् णतिा गत्र्ंति नव्हते. हा प्रर्ोग िाजासमोि होऊ नरे् म्हिनू ती जो प्रर्त्न किते, तो तो 
णतच्र्ा आंगिट रे्तो. हा प्रसंगही बहािीचा वठिा आहे. र्ाणशवार् काणिदासाने दुसऱ्र्ाही एका णवनोदी 
प्रसंगाची र्ोजना काही णठकािी केिी आहे. दोन व्र्क्तींची गाठ पडिी असता त्र्ाचं्र्ापकैी एकीचे खिे 
स्वरूप दुसिीस माहीत नसेि ति त्र्ाचं्र्ा संर्ाषिात णवनोद उत्पि होतो. असे प्रसंग र्ासाच्र्ा 
‘मध्र्मव्र्ार्ोग’ व ‘पञ्चिात्र’ र्ा नाटकातं आिे आहेत. काणिदासाच्र्ा ‘कुमािसंर्वा’तही अणजनदण्डधािी 
बटूचे स्वरूप धािि कििािे र्गवान् शकंि व दृढणनिर्ाने पणतप्राप्तीकणिता तपिर्ा कििािी पावयती र्ाचं्र्ा 
संर्ाषिात र्ा तऱ्हेचाच णवनोद साधिा आहे. अशा तऱ्हेचाच दुसिा प्रसंग ‘िघुवशंा’तीि हसहणदिीप 
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संवादात आिा आहे. पि त्र्ाचे पर्यवसान णदिीपाच्र्ा आत्मर्ज्ञात होत असल्र्ामुळे त्र्ात णवनोदापेक्षा 
गारं्ीर्ाचीच छटा जास्त आहे. असो. 
 

काणिदासाची नाटके िाजदिबािी णवित्पणिषदेसमोि होत असल्र्ाने गावढंळ िोकानंा समजिािा 
व रुचिािा पाचकळ णवनोद व बाष्ट्कळ कोणटक्रम त्र्ाच्र्ा नाटकातं णदसून रे्त नाही. शब्दणनष्ठ णवनोदाची 
काही स्थळे त्र्ात आढळतात; पि त्र्ा णठकािचाही णवनोद णविानानंा रुचेि असाच आहे. आपिावि 
शकंुतिेचे पे्रम असाव,े असे वाटण्र्ाची काििे िाजाने सागंताच णवदूषक म्हितो, ‘कृतं त्वर्ोपवनं 
तपोवनणमणत पश्र्ाणम’ (तू तपोवनािा उपवनच केिे आहेंस असे वाटते). र्ा उपवन व तपोवन र्ातंीि 
उच्चािसादृश्र्ावरून णवदूषकाने कोणट केिी आहे. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त बकुिावणिका व णवदूषक र्ानंी 
केिेल्र्ा शब्दश्लेषमूिक कोट्याचंी उदाहििे मागे णदिीच आहेत. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त िाजाने उवयशीच्र्ा 
सौंदर्ाचे वियन केल्र्ावि णवदूषक म्हितो, ‘म्हिूनच आपि णदव्र्िसाणर्िाषी होऊन चातकव्रत घेतिेिे 
णदसते!’ उवयशी ही स्वगीर् अप्सिा. म्हिून िाजाच्र्ा तणिषर्क पे्रमास ‘णदव्र्िसाणर्िाष’ म्हटिे आहे. 
चातक पक्ष्र्ाचाही पजयन्र्रूपी णदव्र्िसाचा (जिाचा) अणर्िाष प्रणसद्ध आहे. र्ा णठकािीही शब्दश्लेषाने 
कोटी झािी आहे. तथाणप, शब्दश्लषाची काणिदासािा फािशी आवड नसल्र्ाने अशा कोट्या त्र्ाच्र्ा 
गं्रथातं फािशा आढळत नाहीत. 
 

पणिहासाप्रमािे उपहासातही काणिदासाचे नैपुण्र् णदसून रे्ते. मािणवका िाजाच्र्ा दृष्टीस पडू नरे् 
म्हिून धाणििी आपल्र्ा नाट्याचार्ास ‘र्ा णनिथयक कामात पडू नको’ म्हिून सागंते. त्र्ावि णवदूषक 
म्हितो, ‘ठीक बोिता िािीसाहेब! अिे गिदासा! संगीताच्र्ा णमषाने सिस्वतीपुढिे नैवदे्याचे मोदक 
खािािा तू ! तुिा र्ा णववादाची कटकट कशािा पाणहजे? र्ात तुझा हटकून पिाजर् व्हावर्ाचा!’ 
मािणवकेच्र्ा दशयनाकणिता िाजािा हितऱ्हेचा प्रर्त्न किताना पाहून धाणििी ‘िाजकार्ात अशीच 
उपार्णनपुिता आपि दाखणविी ति फाि बिे होईि’, असा टोमिा त्र्ािा मािते. मािणवकेशी िघळपिा 
किताना पकडिा गेल्र्ावि ‘तू उशीि केिास म्हिून मी णहची थोडी थट्टा करून मनािा िमवीत होतो’, 
असे म्हिून िाजा इिावतीचे समाधान किण्र्ाचा प्रर्त्न कितो, त्र्ावि ती उत्ति किते, ‘मिा नव्हते माहीत, 
असिे णवनोदपात्र आपिािा िार्िे आहे म्हिून. नाही ति ही मन्दर्ाणगनी रे्थे आिी नसती!’ इति 
नाटकातंही अशा तऱ्हेच्र्ा उणक्त आल्र्ा आहेत. 
 

रे्थवि काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि अनेक िम्र् णवशषेाचें णववचेन केिे.त्र्ावरून काणिदासाचे गं्रथ 
आज दीड हजाि वष े संस्कृतज्ञासं का णप्रर् झािे आहेत, ते वाचकाचं्र्ा ध्र्ानात रे्ईि. पि कोितीही 
मानवी कृणत घेतिी तिी तीत काहंीना काही तिी वैगुण्र् अथवा दोष िाहत नाही, असे सहसा होत नाही. र्ा 
न्र्ार्ाने काणिदासाच्र्ा गं्रथातंही टीकाकािानंी व आिंकाणिकानंी अनेक उिीवा व दोष दाखणविे आहेत. 
हे प्रकिि संपणवण्र्ापूवी त्र्ाचंा थोडक्र्ात णवचाि कििे जरूि आहे. 
 

प्रथम उिीवाचंा णवचाि करू. मागे साणंगतल्र्ाप्रमािे काणिदासाच्र्ा गं्रथातं शृगंाि व करुि ह्या 
दोनच िसाचंा उत्तम पणिपोष झािेिा आढळतो. त्र्ातंही करुििसात र्वर्णूत त्र्ाच्र्ापेक्षा विचढ ठिेि. 
‘कारुण्र्ं र्वर्णूतिेव तनुते’ ही सुर्ाणषतकािाचंी उणक्त प्रणसद्धच आहे. आपल्र्ा णविासी, िंगेि व 
सौंदर्ान्वषेी कवीिा िौि, वीि व बीर्त्स हे िस चागंिे साधत नाहीत. ‘िघुवशंा’च्र्ा सातव्र्ा सगात 
इंदुमतीणववाहानंति अज, आणि इंदुमती न णमळाल्र्ामुळे णनिाश झािेिे इति िाजे र्ाचें रु्द्ध वर्मििे आहे. 
पि त्र्ातही िणितमधुि शब्दाचंी र्ोजना केल्र्ामुळे वीि हकवा िौि िसाचंी प्रतीणत होत नाही. 
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र्ट्टनािार्िाचे ‘विेीसंहाि’हे नाटक वीििसात अणधक सिस आहे. काणिदासाच्र्ा गं्रथातं खि पुरुषाचंी 
णचते्र कोठेही काढिेिी णदसत नाहीत. त्र्ाच्र्ा नाट्यसृष्टीत णवणवधता कमी आहे. ‘णवक्रमोवयशीर्’ व 
‘शाकंुति’ र्ाचं्र्ा प्रािंर्ीच्र्ा प्रवशेातं नार्कनाणर्काचें प्रथम दशयन, पिस्पि पे्रमदशयक हावर्ाव, नार्कािा 
पुनः एकदा पाहता र्ाव े म्हिून नाणर्केने काही णनणमत्ताने मागे िाहिे, इत्र्ाणद प्रसगंातं इतके साम्र् आहे 
की, ‘शाकंुति’ हे सवोत्कृष्ट नाटक िचता र्ाव े म्हिनू कवीने ‘णवक्रमोवयशीर्’ हा पणहिा प्रर्त्न केिा 
असावा, असे वाटते. ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ व ‘णवक्रमोवयशीर्’ र्ातंही असेच प्रसगंसाम्र् आहे. त्र्ाच्र्ा 
नाटकातंीि बहुतेक पाते्र िाजदिबािी असिाऱ्र्ा कवीच्र्ा दृष्टीसमोि रे्तीि अशीच आहेत. त्र्ात र्ास व 
शूिक कवींची सवयतोगामी णनिीक्षिशणक्त व सहानुर्णूत णदसत नाही. त्र्ाच्र्ा नाट्यस्त्रीसृष्टीत उदात्ततेचा अंश 
कमी आहे, हे मागे दाखणविेच आहे. णनसगाच्र्ा र्व्र् व र्ीषि स्वरूपाकडे कवीचे िक्ष गेिेिे णदसत नाही; 
हकवा ते गेिे असल्र्ास स्वतःच्र्ा सौम्र् स्वर्ावामुळे त्र्ािा ते स्वरूप आवडिे नसावे. गंर्ीिप्रकृणत 
र्वर्तूीच्र्ा नाटकात त्र्ाचे र्थाथय वियन दृष्टीस पडते. 
 

प्रो. कीथ र्ानंी आपल्र्ा Sanskrit Drama र्ा गं्रथात (प-ृ. १६०) काणिदासाणवषर्ी पुढीि उद् गाि 
काढिे आहेत : “काणिदासाचे गं्रथ प्रशसंनीर् आहेत. तथाणप, तो आपल्र्ा काव्र्ातं तसेच नाटकातंही 
जीणवत व दैव (Destiny) र्ा महत्त्वाच्र्ा प्रश्नातं मुळीच िक्ष घािीत नाही, ही गोष्ट दृणष्टआड कििे न्र्ाय्र् 
होिाि नाही. जमयन कणव गटेने केिेिी प्रशसंा, व ‘हहदुस्थानचा शके्सपीर्ि’ ही सि णवल्र्म् जोन्सने 
काणिदासािा णदिेिी पदवी र्थाथयच आहे. तथाणप, काणिदासाची स्वकािीन ब्राह्मसिप्रिीत धमावि णनष्ठा 
होती, हे स्पष्ट णदसते. णतजमुळे त्र्ाच्र्ा सहानुर्तूीचे णवषर् कमी झािे आहेत, र्ाकडेही आपि दुियक्ष 
किता कामा नरे्. मनुष्ट्र् आपल्र्ा कमांनी दैवाची उत्पणत्त कितो; त्र्ा दैवाचाच सवयत्र न्र्ाय्र् अणधकाि 
चाित आहे, अशी त्र्ाची खात्री होती. त्र्ामुळे जग हे एक दुःखपूिय स्थळ आहे, त्र्ात अन्र्ार्ाचा अंमि 
चाििा आहे, असे मानिे व बहुजनसमाजाच्र्ा कष्टमर् जीणवताबद्दि सहानुर्णूत वाटिे त्र्ािा शक्र् 
नव्हते. स्वतःच्र्ा आकंुणचत मर्ादेबाहेि त्र्ािा जाता रे्ईना,” प्रो. कीथ र्ाचंी ही टीका पुष्ट्कळ अंशी अर्ोग्र् 
आहे. काणिदासाच्र्ा नाट्यसृष्टीत णवणवधता कमी आहे, ही गोष्ट आम्हीही मागे दाखणविी आहे. पि र्ाचे 
कािि तो ब्राह्मसिधमानुर्ार्ी होता, हे नसून तो िाजकणव होता हे होर्. पि प्रो. कीथ र्ाचं्र्ा टीकेतीि मुख्र् 
मुद्दा दुसिाच आहे. विीि णवधाने किताना त्र्ाचं्र्ा दृणष्टसमोि प्राचीन ग्रीक नाट्यवाङ् मर् होते, असे वाटते. 
प्राचीन ग्रीक नाटकाचें आनंदपर्यवसार्ी व दुःखपर्यवसार्ी असे दोन र्ाग पडतात. ग्रीक िोक स्वतः मोठे 
आनंदी, णविासी व किाणर्ज्ञ होते. ऋग्वदेकािीन आर्ांप्रमािेच त्र्ानंीही सृष्टीच्र्ा णर्ि णर्ि स्वरूपावंि व 
व्र्ापािावंि चेतनधमािोप करून अनेक सुंदि देव व देवता कस्ल्पल्र्ा होत्र्ा. तथाणप, त्र्ाचं्र्ा 
शोकपर्यवसार्ी नाटकावंि दैववादाची र्ीषि छार्ा पडिेिी णदसते. सृष्टीतीि गूढाचं्र्ा मुळाशी दैव 
(Destiny) म्हिून एक बणिष्ठ, सवयव्र्ापी व णनष्ठुि शणक्त आहे. मनुष्ट्र्प्राण्र्ापं्रमािे देवाणदकावंिही णतचा 
अंमि चाितो. सवांनी णतच्र्ापढेु आपिी मान िवणविीच पाणहजे. कोिी णतचा प्रणतकाि करू िागल्र्ास 
अणधकच णनष्ठुिपिे ती आपिी इच्छा पूिय किते, असे त्र्ाचें मत होते.र्ा दैवाच्र्ा कृतीत काही णवणशष्ट हेतु 
णदसतो की नाही, त्र्ाचा मानवी कमांशी काही नैणतक सबंंध असतो कार्, असल्र्ास तो कोित्र्ा तऱ्हेचा, 
इत्र्ाणद प्रश्नाचंा णवचाि ग्रीक शोकपर्यवसार्ी नाटकातं केिेिा आढळतो व तद् िािे जीणवतातीि 
सुखदुःखाचंी गूढ कोडी उिगडण्र्ाचा प्रर्त्न केिेिा असतो. काही नाटकातं णवणवध कतयव्र्ाचंा किह 
प्रणतहबणबत झािा आहे. णकत्रे्क प्रसंगी नागणिकत्वामुळे प्राप्त झािेिे कतयव्र् हकवा समाजसंस्थेचा घटक 
असल्र्ामुळे प्राप्त झािेिे कतयव्र् कौंटंुणबक कतयव्र्ाशी णविोधी असते. अशा वळेी उत्पि होिाऱ्र्ा 
कतयव्र्किहावि काही नाटकाचंी उर्ाििी झािी आहे. अशा प्रकािच्र्ा प्रश्नाचंा णवचाि काणिदासीर् 
गं्रथातं आढळत नाही. हा प्रो. कीथ र्ाचं्र्ा टीकेचा र्ावाथय आहे. [Cf. Keith : The Sanskrit Drama, pp. 280-281.] 
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र्ा बाबतीत प्रथम िक्षात घेण्र्ासािखी गोष्ट ही की, कोित्र्ाही कवीचे गं्रथ पणिस्स्थणतणनिपेक्ष 
नसतात. प्रत्रे्क गं्रथकािाच्र्ा कृतीवि तत्कािीन आचािणवचािाचंा पणििाम थोया ना थोया अंशाने 
झािेिा असतो. त्र्ाच्र्ा कृतींतीि सौंदर्ाचा आस्वाद घ्र्ावर्ाचा असेि ति वाचकाने स्वतःिा तत्कािीन 
पणिस्स्थतीत नेिे पाणहजे. वर्मधष्ट्ि,ु जणर्ष्ट्िु व समृद्ध अशा गुप्त साम्राज्र्ात िाहिाऱ्र्ा कवीच्र्ा किाकृतीत 
सवयत्र उत्साह, आनंद व आशावाणदत्व आढळिे ति त्र्ात आिर्य कसिे? त्र्ाच्र्ा गं्रथावंि दुःखवादाची 
हकवा नैिाश्र्ाची कृष्ट्ि छार्ा पसििेिी णदसत नाही, र्ाबद्दि नाक मुिडिे र्ोग्र् होिाि नाही. णशवार् 
ग्रीक नाटककािानंी जे प्रश्न आपल्र्ा गं्रथातं णवचािाथय घेतिेिे णदसतात, त्र्ाचंी उत्तिे 
काणिदासपूवयकािीन ऋषींनी शकेडो वषांच्र्ा णवचािान्ती आपल्र्ा उपणनषदाणद गं्रथातं णिहून ठेविी 
आहेत. सृष्टीच्र्ा मुळाशी कािी अघोि व णनदयर् अशी दैत्र्रूपी शणक्त नसून सवयशणक्तमान्, सवयज्ञ व दर्ाळू 
पिमेश्विाचे न्र्ार्ी िाज्र् चािू आहे. सृष्टीत बाह्यतः णदसिाऱ्र्ा अन्र्ार्ाच्र्ा मुळाशी न्र्ार्च आहे. मनुष्ट्र् 
स्वतःच्र्ा कमाची फळे इहपििोकी र्ोगत असतो. म्हिून जीणवतातीि णत्रणवध तापानंी णनिाश न होता 
‘उद्धिेदात्मनात्मानम्’, प्रत्रे्काने स्वतःच्र्ा प्रर्त्नानंी आपिे णनःश्रेर्स साध्र् करून घ्र्ावे, ही आमच्र्ा 
प्राचीन गं्रथाचंी णशकवि आहे, काणिदासाची उपणनषदे व र्गवद् गीता र्ावंि णनस्सीम श्रद्धा असल्र्ाने 
त्र्ातंीि धार्ममक व ताणत्त्वक णवचािाचंा त्र्ाने आपल्र्ा गं्रथातं पुिस्काि केिा आहे, हे आम्ही पुढीि 
प्रकििात दाखणविाि आहो. णशवार् सवय र्ाितीर् तत्त्ववते्त्र्ानंी कमयवादाचा स्वीकाि केिा असल्र्ामुळे 
काणिदास ब्राह्मसिमतानुर्ार्ी नसून बौद्ध हकवा जैन धमानुर्ार्ी असता तिी त्र्ाच्र्ा गं्रथातं ग्रीक नाटकातं 
णवचािाथय घेतिेल्र्ा प्रश्नाचंी तशी उत्तिे सापडिी नसती. 
 

पि र्ाचा अथय त्र्ाच्र्ा गं्रथात दैववाद कोठेही आढळत नाही, असे नाही. दैव हकवा र्णवतव्र्ता 
र्ानंी प्राणिमात्राचे जीणवत णनर्णंत्रत झािे आहे, हे त्र्ाने अनेक णठकािी सुचणविे आहे. ‘इस्न्िरे् 
र्णवतव्र्तेिा अनुसित असतात’; म्हिूनच ‘िक्ष्मीस्वर्ंवि’ नाटकाच्र्ा प्रसंगी उवयशीच्र्ा मुखातून 
‘पुरुषोत्तमे’ र्ाबद्दि ‘पुरूिवणस’ असा शब्द बाहेि पडिा. काही कािि नसता मािणवकेिा वषयर्ि 
अज्ञातवासातीि दुःखे सहन किावी िागिी. दैवामुळे शकंुतिेिा पणतणवर्ोगाचे दारुि दुःख प्राप्त होिाि, 
हे जािून कण्व मुनींनी णतच्र्ा प्रणतकूि दैवाची शाणंत किण्र्ाकणिता सोमतीथासािख्र्ा दूसऱ्र्ा तीथाची 
र्ात्रा केिी. र्ा सवय णठकािी काणिदासाने दैव हकवा र्णवतव्र्ता र्ाचंा अप्रणतकार्य आक्रम सुचणविा आहे. 
तथाणप, दैव म्हिजे कोिी आंधळी हकवा णनष्ठुि शणक्त नसून आपल्र्ाच पूवयजन्मीच्र्ा कृत्र्ाचंा पणििाम 
असतो, हेही त्र्ाने अनेक णठकािी दाखणविे आहे. पि णनिपिाधी आहो व पतीने णवनाकािि त्र्ाग केिा 
आहे, हे माहीत असताही त्र्ािा दोष न देता सीता ‘ममवै जन्मान्तिपातकाना ंणवपाकणवस्फूजयथुिप्रसह्य :।’ 
[हा माझ्र्ाच पूवयजन्मीच्र्ा पातकाचंा असह्य असा पणििामरूपी वज्राघात आहे] असे म्हिते. णवहाि 
किताना इंदूमतीिा आकस्स्मक मृत्रु् रे्तो, त्र्ाचे कािि णतचा पूवयजन्मीचा अणववके असे काणिदासाने 
दाखणविे आहे. र्ाितीर् तत्त्वज्ञानात कमयवादािा पनुजयन्माच्र्ा कल्पनेची जोड णदिी असल्र्ाने अत्र्ंत 
दुःखी, हीन व दीन मनुष्ट्र्ही आशावादी असतो. कािि इहिोकीचा अन्र्ार् व दुःख ही सवयकाळ णटकिािी 
नसून चक्रनेणमक्रमाने स्वकमानुसाि त्र्ाचंी पणििणत र्ा नाही ति पुढीि जन्मात तिी न्र्ार्ात व सुखात 
होईि, असा त्र्ािा र्िवसा असतो. काणिदासाच्र्ा गं्रथातं शोकपूिय प्रसंगाचंी वाि नाही. मदनदाह, 
इंदुमतीणनधन, उवयशीरूप-पणिवतयन, शकंुतिाप्रत्र्ादेश, इत्र्ाणद अनेक प्रसंगाचं्र्ा वियनावरून मानवी 
जीणवत म्हिजे सवयस्वी ‘गुिाबाची शय्र्ा’ होर्, असे कवीचे मत असेि असे वाटत नाही. तथाणप, हे 
दुःखपूिय प्रसंग अंणतम न मानता त्र्ाने त्र्ाचें सुखात व आनंदात पर्यवसान केिे आहे. त्र्ामुळे त्र्ाचे गं्रथ 
वाचून मनास आनंदाबिोबिच शाणंत व समाधान ही प्राप्त होतात. र्ाणवषर्ी प्रो. णवल्सन र्ाचें पुढीि उद् गाि 
हचतनीर् वाटतीि : “हहदुस्थानात शोकपर्यवसार्ी व आनंदपर्यवसार्ी असे नाटकाचें रे्द नसिे तिी सवय 
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हहदु नाटकाचंा पट णवणवध िंगाचं्र्ा धाग्र्ानंी णवििेिा णदसतो. त्र्ात गारं्ीर्य व दुःख र्ाचंी सागंड 
िंगेिपिा व हास्र् र्ाचं्र्ाशी घातिेिी असते. मानवी हृदर्ातीि र्ीणत, अनुकंपा र्ासुंद्धा सवय र्ावनाचंा 
उिेक व्हावा असे त्र्ाचें उणद्दष्ट असिे तिी पे्रक्षकाचं्र्ा मनावि दुःखपूिय पणििाम करून ते साध्र् केिेिे 
नसते.” असो. 
 

रे्थवि काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि उिीवाचंा णवचाि केिा. जगात कोिीही सवयगुिसंपि नसल्र्ामुळे 
एखाद्याच्र्ा स्वर्ावातीि हकवा कृतीतीि उिीवाबंद्दि त्र्ािा नाव े ठेविे र्ोग्र् होिाि नाही. पि त्र्ाची 
कृणत हकवा उणक्त णनदोष असावी, अशी आपिी अपेक्षा असते. णशवार् काव्र्ामध्रे् दोष असल्र्ास त्र्ार्ोगे 
साक्षात् हकवा पिंपिेने िसापकषय होतो. म्हिून सवय आिंकाणिकानंी दोषाचंा सणवस्ति णवचाि व वगीकिि 
केिे आहे. आनंदवधयनासािख्र्ा िणसक साणहत्र्शास्त्रज्ञाने ‘तत्तु सूणक्तसहस्त्रद्योणततात्मना ं महात्मना ं
दोषोद् घोषिमात्मन एवदूषिं र्वणत ।’ [हजािो सुंदि वचनानंी ज्र्ानंी स्वतःिा उज्ज्वि केिे आहे, अशा 
महात्म्र्ाचं्र्ा दोषाचें आणवष्ट्किि कििे हे टीकाकािासच दूषिास्पद होते] असे मानून दोषाचंी उदाहििे 
देण्र्ाचे टाळिे आहे. पि इति आिंकाणिकानंी इतका णववके न किता प्रत्रे्क दोषाचे उदाहिि 
महाकवींच्र्ा गं्रथातून काढून णदिे आहे. त्र्ातं खुद्द काणिदासाच्र्ा गं्रथातूंन इतिाचं्र्ा मानाने जास्तच 
उदाहििे घेतिी आहेत. त्र्ावरून काणिदासाचे गं्रथ कवींच्र्ा गं्रथापेंक्षा जास्त सदोष आहेत, असा काही 
अणववकेी वाचकाचंा समज व्हावर्ाचा! पि वस्तुस्स्थणत तशी नाही. काणिदासाच्र्ा गं्रथातूंनच बिीचशी 
उदाहििे णनवडण्र्ाचे कािि त्र्ाच्र्ा गं्रथाचंी िोकणप्रर्ता हे होर्. स्वतःिा माहीत असिेल्र्ा श्लोकातीि 
दोष दाखणवल्र्ास णवद्यार्थर्ास तो चटकन समजतो. इति महाकवींची काव्रे् स्क्िष्ट असल्र्ाने त्र्ाचंा प्रचाि 
कमी होता; म्हिून र्ा आिंकाणिकानंी उदाहििाथय काणिदासाचे गं्रथ णनवडिेिे णदसतात. दुसिे असे की, 
काणिदास हा कणवकुिगुरु. दैवी प्रसादाने त्र्ाची प्रणतर्ा स्फुििी, अशी पिंपिागत समजूत. अशा कवीच्र्ा 
हातूनही अशा चुका होतात, मग इति कवींणवषर्ी बोिावर्ासच नको ! असे सुचवनू दोषाचें सावयणत्रकत्व व 
दोषवजयनाचे महत्त्व णवद्यार्थर्ांस व होतकरू कवींस पटवनू द्यावे, हाही र्ा आिंकाणिकाचंा उदे्दश असावा. 
असो. रे्थे काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि सवय बािीक सािीक दोषाचंा णवचाि न किता काही प्रमुख दोषाचेंच 
णववचेन केिे आहे :- 
 

१.अिीििा—सहृदर् वाचकासं उिेगजनक असा काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि मुख्र् दोष म्हिजे 
अश्लीिता हा होर्. वियन किण्र्ाच्र्ा र्िात आपल्र्ा िंगेि व णविासी कवीस र्ाचे र्ान िाणहिेिे णदसत 
नाही. ‘ज्ञातास्वादो णववृतजघना ंको णवहातंु समथय:।’ (मेघ. ४३), ‘णनतम्बणमव मेणदन्र्ाः स्त्रस्ताशुंकमङघर्त्  
।’ (िघु. ४, ५२) इत्र्ाणद उक्तींत व अस्ग्नविाच्र्ा स्त्रीसरं्ोग-वियनात हा दोष आढळतो. उत्तान शृगंािामुळे 
काणिदासाच्र्ा गं्रथाचें काही र्ाग पाठशाळातंीि अध्र्ापनास अर्ोग्र् झािे आहेत. ‘कुमािसंर्वा’तीि 
देवीसंर्ोगवियनात ति ह्या दोषाचा अगदी कळस झािा आहे. आधी उत्तमप्रकृणत पात्राचं्र्ा संर्ोगशृगंािाचे 
वियन वाचून वाचकाचं्र्ा मनात िज्जा उत्पि होते. तशात, हा शृगंाि कवीिा अत्र्ंत पूज्र् वाटिाऱ्र्ा 
तै्रिोक्र्ाच्र्ा जनकजननींचा-णशवपावयतींचा-त्र्ामुळे तो अत्र्ंत अनुणचत वाटतो. र्ा शृगंािाचे वियन वाचनू 
प्रत्रे्क सहृदर् वाचकास स्वतःच्र्ा माताणपत्र्ाचं्र्ा संर्ोगवियनाने रे्ते तशी णकळस आिी पाणहजे, से प्रमुख 
आिंकाणिकानंी म्हटिे आहे. काणिदासासािख्र्ा महाकवीच्र्ा गं्रथातं तो दोष इतका र्ासत नाही, र्ाचे 
कािि तो त्र्ाच्र्ा अिौणकक प्रणतरे्ने झाकिा जातो, असे आनंदवधयनाने म्हटिे आहे. तथाणप, तत्कािीन 
णविानानंी र्ािा गह्यय ठिणवल्र्ामुळे काणिदासाने ‘कुमािसंर्व’ अधयवट सोडून णदिे असाव,े हे आम्ही मागे 
दाखणविेच आहे. 
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मात्र हा दोष केवळ काणिदासाच्र्ा गं्रथातं णदसतो असे नाही. संस्कृत वाङ् मर्ात शृगंाि िसास 
अग्रपूजेचा मान णमळािा असल्र्ाने सवय ससं्कृत काव्र्ातं तो थोयाबहुत प्रमािात णदसून रे्तो.[‘बुद्धचणित’ ५, 

५६ पाहा.] नाटक हे दृश्र् काव्र् असल्र्ाने स्त्रीपुरुषाचं्र्ा णमश्र समाजाने एकत्र बसून त्र्ाचा िसास्वाद 
घ्र्ावर्ाचा असतो. त्र्ामुळे नाटकात ति अश्लीिता हा दोष जास्तच दूषिाहय होतो. पि र्वर्तूीसािख्र्ा 
गंर्ीि स्वर्ावाच्र्ा सोवळ्र्ा नाटककािाच्र्ा ‘माितीमाधव’ नाटकात तो उत्तान स्वरूपात आढळतो, हे 
आिर्य आहे. काणिदासाच्र्ा नाटकातं मात्र तो बहुधा णदसत नाही, हे िक्षात घेण्र्ासािखे आहे. बहुधा 
म्हिण्र्ाचे कािि काणिदासाच्र्ा पणहल्र्ा नाट्यकृतीत—’मािणवकास्ग्नणमत्रा’त—इिावतीच्र्ा र्ाषिात 
अश्लीिाथय सूणचत झािा आहे. अशोकाप्रमािे स्वतःिाही पदप्रहाि करून आपिे मनोिथ पूिय 
किण्र्ाणवषर्ी िाजा मािणवकेिा णवनंती कितो, त्र्ावळेी इिावती एकदम पुढे होऊन म्हिते, ‘कि, कि 
पूिय र्ाचें मनोिथ ! अशोक केवळ फुिे देईि. हे ति फुिे व फळेही देतीि !’ 
 

२. च्युिसंस्कृवित्व—काव्र्ात अशुद्ध व्र्ाकििप्रर्ोगाचा उपर्ोग केिा असल्र्ास ‘च्रु्तसंस्कृणतत्व’ 
हा दोष होतो. शुद्ध र्ाषेचे महत्त्व ध्र्ानात आिनू प्राचीन आिंकाणिकानंी आपल्र्ा गं्रथाचंा एक स्वतंत्र 
पणिच्छेद संस्कृत कवींच्र्ा णववादास्पद प्रर्ोगाचंी छाननी किण्र्ात खचय केिा आहे. काणिदासपूवयकािीन 
अश्वघोष व र्ास र्ा कवींचे व्र्ाकििशुद्धतेकडे फािसे िक्ष नव्हते; त्र्ामुळे त्र्ाचं्र्ा गं्रथातं अशुद्ध 
व्र्ाकििप्रर्ोगाचंी गदी उडािेिी णदसते. व्र्ासवाल्मीक्र्ाणद ऋषींच्र्ा काव्र्ातंही हे दोष आढळतात; पि 
त्र्ाचं्र्ा अिौणकक तपस्रे्ने त्र्ाचं्र्ा गं्रथासं पूज्र्ता प्राप्त झाल्र्ामुळे त्र्ातंीि व्र्ाकििदुष्ट प्रर्ोगासं आषय 
म्हिण्र्ाचा प्रघात आहे. पि अश्वघोषाणदकाचं्र्ा गं्रथातंीि अशुद्ध प्रर्ोगासं दूष्ट्र्च मानतात. काणिदासाचे 
र्ाषाशुद्धतेकडे णवशषे िक्ष होते. ‘संस्कािवत्रे्व णगिा मनीषी’ (कुमाि., १, २८) र्ा उपमेत सुसंस्कृत र्ाषेने 
णविान् पणवत्र होतो व शोर्तो, असे त्र्ाने स्वतःच म्हटिे आहे. व सामान्र्तः त्र्ाच्र्ा गं्रथातं दुष्ट प्रर्ोग 
क्वणचतच सापडतात. तथाणप, क्वणचत् अनवधानाने त्र्ाच्र्ाही हातून झािेल्र्ा चकुा आिंकाणिकानंी व 
टीकाकािानंी दाखणवल्र्ा आहेत. उदाहििाथय— 
 

१. िावण्य उत्पाद्य इवास यत्िः । [कुमाि॰ १, ३५] 

  िेिास िोकः वपिृमान् वविेत्रा । [िघु॰ १४, २३] 

 
 
र्ा पकं्तीत ‘आस’ असे अ् धातूचे णितीर् र्तूकाळी तृतीर् पुरुषी एकवचनी रूप कवीने र्ोणजिे आहे. पि 
‘अस्तेर्ूयः’ (२, ४, ५२) र्ा पाणिणनसूत्राप्रमािे अ् धातूचे णितीर् र्तूकाळी स्वतंत्र रूप र्ोजीत नाहीत. र्ा 
णठकािी ‘आस’ हे ‘अस गणतदीप्त्र्ादानेषु ।’ र्ा धातुपाठातीि सूत्राप्रमािे दुसऱ्र्ाच एका दीप्त्र्थयक अ् 
धातूचे रूप मानाव,े असे ‘काव्र्ािंकािसूत्रवृणत्त’काि वामनाने सुचणविे आहे, ति शाकटार्नाने हे 
णवर्णक्तप्रणतरूप—णवर्क्त्र्न्त शब्दरूपासािखे णदसिािे—अव्र्र् मानाव े असे म्हटिे आहे. तथाणप, र्ा 
णठकािी अनवधानाने कवीच्र्ा हातून हा प्रामाणदक प्रर्ोग झािा असावा, असे वाटते. [काणिदासाच्र्ा अगोदि 
सुमािे शरं्ि वषे होऊन गेिेल्र्ा आर्यशूिाच्र्ा ‘जातक मािे’त अशा तऱ्हेचे प्रर्ोग आढळतात, हे िक्षात घेण्र्ासािखे आहे. उदाहििाथय, 
‘निेन्िचूडाधृतशासनस्र् तस्र् त्विङ्कािवदास शस्त्रम् ।’ (मैत्रीबिजातक) हा श्लोकाधय पाहा.] 
  

२. राजयक्ष्मपवरहाविराययौ कामयािसमवस्थया िुिाम् । िघु. १९, ५०. र्ा पंक्तीतीि ‘कामर्ान’ 
हे रूप ‘कामर्मान’ र्ा शुद्ध रूपाबद्दि र्ोणजिेिे, अत एव दुष्ट आहे. 
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काही णठकािी पाणिनीर् व्र्ाकििाप्रमािे एखादे रूप अशुद्ध वाटत असिे तिी अणर्जात कवींनी 
अनेकदा र्ोजल्र्ामुळे णशष्टसमंत अत एव अदूष्ट्र् मानिे जाते. काणिदासपूवयकािीन महामान्र् कवींनी अशी 
काही रूपे प्रचािात आिल्र्ामुळे काणिदासाने आपल्र्ा गं्रथातं त्र्ाचंा उपर्ोग केिेिा णदसतो. 
उदाहििाथय, पाणिणन, कात्र्ार्न व पतिणि र्ा तीनही व्र्ाकििाचार्ांच्र्ा मते णितीर् र्तूकािवाचक 
धातुसाणधताचंा प्रर्ोग वैणदक र्ाषेतच होतो, संस्कृत र्ाषेत होत नाही. पि स्वकािीन णशष्ट संप्रदार्ास 
अनुसरून ‘तं तस्स्थवासंं नगिोपकण्ठे’ (िघु. ५, ६), ‘श्ररे्ाणंस सवाण्र्णधजग्मुषस्ते’ (िघु. ५, ३४) इत्र्ाणद 
णठकािी काणिदासाने त्र्ा धातुसाणधताचंी रूपे र्ोणजिी आहेत. इति कवींनीही अशी रूपे र्ोणजिी 
आहेत.[अश्वघोषकृत ‘बुद्धचणित’-ऊणचवान्, ३, ४३; उपजस्ग्मवान्. १२, २ इ.] तसेच ‘व्र्ापािर्ामास’, ‘हासर्ामास’ इत्र्ाणद 
णितीर् र्तूकाळाची रूपे अखंड र्ोजावी, असा स्पष्ट णनर्म कात्र्ार्नाने आपल्र्ा वार्मत्तकात घािून णदिा 
आहे. तथाणप, अश्वघोषाने आपल्र्ा ‘बदु्धचणिता’त ‘र्थावदेनं णदणव देवसङघा णदव्र्ै-’ र्मवशषैेमयहर्ाञ्च चकु्रः ।’ 
(६, ५८) र्ा पकं्तीत ‘महर्ा’ं व ‘चकु्रः’ असे दोन र्ाग पाडून मध्रे् ‘च’ हे अव्र्र् घुसडिे आहे. [बुद्धचणित-

’सवंधयर्ामात्मजविर्वू ।’ (२, १९), ‘प्रत्र्चयर्ा ं धमयर्तृो वर्वू’ (८, ९) र्ा पंक्तीही पाहा.] काणिदासानेही र्ा तऱ्हेची तीन रूपे 
र्ोणजिी आहेत—’तं पातर्ा ंप्रथममास पपात पिात् ।’ (िघु. ९, ६१), ‘प्रभ्रशर्ा’ं र्ो नहुषं चकाि’ (िघु. १३, 
३६), ‘संर्ोजर्ा ंणवणधवदास समेतबन्धु : ।’ (िघु. १६, ८६). अशी रूपे त्र्ा काळी णशष्टसंमत होती म्हिून इ. 
स. ४५७ च्र्ा एका णशिािेखातही दोन णठकािी त्र्ाचंा प्रर्ोग केिेिा णदसतो. [Girnar Rock Inscription of 
Skandagupta, G.I., No. 14.] 
 

३.अिौवचत्य—औणचत्र् हा िसाचा आत्मा होर्. काव्र्ात अनेक गुि व अिंकाि असिे तिी त्र्ात 
औणचत्र् नसेि ति ते िणसकासं णनजीव र्ासते, असे के्षमेंिाने म्हटिे आहे. काणिदासाच्र्ा गं्रथाचं्र्ा िचनेत, 
अिंकािातं, पदवाक्र्ाणदकाचं्र्ा प्रर्ोगातं सवयत्र औणचत्र् असते, हे आिंकाणिकानंी सोदाहिि दाखणविे 
आहे. तथाणप, काही णठकािी त्र्ाच्र्ा हातूनही औणचत्र्र्गं झािा आहे. उदाहििाथय, ‘कुमािसंर्वा’त 
र्गवान् शकंिाच्र्ा णविोर्नाथय प्रसृत झािेल्र्ा वसंतऋतूचे वियन किताना काणिदासाने खािीि श्लोक 
घातिा आहे- 
 

वणणप्रकष ेसवि कर्पणकारं दुिोवि विगणन्धिया स्म चेिः । 
प्रायेण सामन्यववधौ गुणािा ंपराङमुखी ववश्वसृजः प्रवृवत्तः ।। 

कुमाि॰ ३, २८ 
 

र्ात पागंाऱ्र्ाच्र्ा सुंदि फुिानंा सुवाणसक न केल्र्ाबद्दि णवधात्र्ािा दोष णदिा आहे. पि त्र्ार्ोगे 
प्रकृतशृगंाििसोद्दीपन मुळीच होत नसल्र्ामुळे रे्थे औणचत्र्र्गं हा दोष झािा आहे. 
 

क्रोधं प्रभो संहर संहरेवि यावद् वगरः खे मरुिा ंचरग्न्ि । 
िावत्स ववह्नभणविेत्रजन्मा भस्मावशेष ंमदिं चकार ।। 

कुमाि॰ ३, ७२ 
 
र्ात शकंिाच्र्ा तृतीर्नेत्रवह्नीने झािेल्र्ा मदनदाहाचे वियन आिे असल्र्ामुळे सहंािाथयक असे एखादे 
शकंिाचे नाव न र्ोणजता उत्पत्त्र्थयक ‘र्व’ र्ा नावाचा प्रर्ोग केल्र्ाने औणचत्र्हाणन झािी आहे. तसेच 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा पणहल्र्ा अंकात पणिव्राणजकेच्र्ा तोंडी ‘अणनणमत्तणमन्दुवदने णकमत्रर्वतः पिाङमुखी 
र्वणस’ असे शब्द घातिे आहेत. एका स्त्रीने दुसिीस ‘इंदुवदना’ म्हिाव,े हे चमत्काणिक णदसते; र्ामुळे 
रे्थेही तो दोष झािा आहे. 
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४.रसदोष—एखाद्या िसाचे वियन किताना कवीने त्र्ाचा ओघ अखंड चािू ठेवावा. त्र्ात मध्रे् 
खंड पडल्र्ास सहृदर् वाचकाचंा णविस होतो. ‘कुमािसरं्वा’तीि चौर्थर्ा सगात मदनािा र्स्मशषे झािेिा 
पाहून त्र्ाची स्त्री िणत णहने अत्र्ंत शोक केिा, त्र्ाचे वियन आिे आहे. त्र्ात मध्र्तंिी वसन्तागमनाच्र्ा 
वियनाने खंड पडल्र्ामुळे िसहाणन झािी आहे, असे ‘साणहत्र्दपयिा’त दाखणविे आहे. तसेच ‘िघुवशंा’तीि 
ताडकावधविात ‘िाममन्मथशिेि ताणडता दुःसहेन हृदरे् णनशाचिी । गन्धविुणधिचन्दनोणक्षता 
जीणवतेशवसहत जगाम सा ।।’ (११, २०) असा श्लोक घातिा आहे. त्र्ात बीर्त्स व शृगंाि र्ा पिस्पिणविोधी 
िसाचं्र्ा साहचर्ाने िसर्गं झािा आहे. 
 

र्ाणंशवार् अणवमृष्टणवधेर्ाशंत्व, र्ग्नप्रक्रमत्व, अक्रमत्व, श्रुणतकटुत्व, णनहताथयत्व, अनुणचताथयत्व 
इत्र्ाणद दोषाचंीही एक-दोन उदाहििे काणिदासाच्र्ा गं्रथातूंन आिंकाणिकानंी णदिी आहेत. 
णवस्तािर्र्ास्तव त्र्ाचंा रे्थे णवचाि किता रे्त नाही. काही णठकािी र्ा टीकाकािानंी दोषदशयनाच्र्ा 
बाबतीत कवीिा अन्र्ार् केिा आहे. उदाहििाथय,  
 

काप्यवभख्या ियोरासीद् व्रजिोः शुद्धवेषयोः । 
वहमविमुणक्तयोयोगे वचत्राचन्द्रमसोवरव ।। 

िघु॰ १, ४६ 
 
र्ात वणसष्ठाश्रमी स्वच्छ वसे्त्र धािि करून जािाऱ्र्ा िाजािािींना धुके नाहीसे झाल्र्ावि उज्ज्वि 
णदसिाऱ्र्ा णचत्राचंिाची सुंदि उपमा कवीने र्ोणजिी आहे व ती उपमानोपमेर्ाचं्र्ा हिगवचनाचं्र्ा 
बाबतीतही णनदोष आहे. तथाणप, ‘णचत्रा व चंि हे सुंदि णदसतात’ व ‘िाजा व िािी सुदंि णदसिे’ असा रे्थे 
कािरे्द आल्र्ामुळे णवश्वनाथाने रे्थे ‘र्ग्नप्रक्रमत्व’ नामक दोष मानिा आहे. इतकी बािीक दृणष्ट 
स्वीकाििी ति काणिदासाप्रमािे इतिही अनेक कवींच्र्ा शकेडो उपमा त्र्ाज्र् मानाव्र्ा िागतीि. र्ास्तव 
कािणवध्र्ाणद रे्द असिा तिी सहृदर्ानंा उिेग वाटत नसेि, ति उपमा सदोष मानू नरे्, हा 
‘काव्र्ादशय’कािाचंा णनर्मच जास्त ग्राह्य वाटतो. तसेच ‘पदं’ सहेत भ्रमिस्र् पेिव ं णशिीषपुष्ट्पं न पुनः 
पतणत्रिः’ (कुमाि. ५, ४), ‘सा सनं्र्स्तार्ििमबिा पेिव ं धािर्न्ती’ (मेघ. ५२. ९८), 
‘नवमाणिकाकुसुमपेिवा’ (शाकु. १) इत्र्ाणद णठकािी ‘कोमि’ र्ा अथी ‘पेिव’ र्ा शब्दाचा प्रर्ोग 
काणिदासाने केिा आहे. हकबहुना, तो शब्द त्र्ाचा णवशषे आवडता असावा; तथाणप, त्र्ातीि ‘पेि’ र्ा 
अंशाने स्वकािीन िाटी (गुजिाती) अपभं्रशात अश्लीिाथय व्र्क्त होतो, म्हिून काणिदासानंति शकेडो 
वषांनी झािेल्र्ा मम्मट, णवश्वनाथ इत्र्ाणद आिंकाणिकानंी तो शब्द त्र्ाज्र् ठिणविा आहे. आम्हासं ति हा 
सोवळेपिाचा अणतिेक णदसतो. आपि र्ोजिेल्र्ा शब्दाचंा असा कीस काढिा जाईि, असे कवीिा 
स्वप्नही पडिे नसेि; व पडिे असते तिी पढेु कधी काळी एखाद्या र्ाषेत त्र्ाचा असा अथय होईि हे त्र्ािा 
सवयज्ञत्वार्ावी समजिे नसते. तेव्हा र्ा णठकािी अश्लीित्व हा दोष मानिे अर्ोग्र् आहे. 
 

आिंकाणिकानंी दाखणविेिे सवय दोष मानिे तिी काणिदासाच्र्ा णवशाि गं्रथसपंत्तीच्र्ा मानाने ते 
अत्र्ल्पच आहेत. त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि गुिसणिपातात ति ते अगदी िोपून जातात; त्र्ामुळे काणिदासाच्र्ा 
वािीचे वियन किताना एका सहृदर् गं्रथकािाने णतिा ‘णनदोष’ असे णवशषेि िाणविे आहे. श्रीकृष्ट्ि कणव 
आपल्र्ा ‘र्ितचणित’ काव्र्ाच्र्ा आिंर्ी काणिदासाच्र्ा र्ाषेचे रे्िेप्रमािे वियन कितो- 
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अस्पृष्दोषा िवििीव दृष्ा हाराविीव ग्रवथिा गुणौघैः। 
वप्रयाङकपािीव ववमदणहृद्या ि काविदासादपरस्य वाणी ।। 

१, ३. 
 
‘कमणिनीसािखी अस्पृष्टदोषा (िात्री णवकास न पाविािी, पक्षी दोषिणहत) मुक्ताहािासािखी गुिौघानंी 
(अनेक सूत्रानंी, पक्षी गुिसमुच्चर्ानंी) रु्क्त, णप्ररे्च्र्ा माडंीप्रमािे णवमदाने (संवाहनाने, पक्षी पिीक्षिाने) 
आल्हादकािक होिािी, अशी काणिदासाणशवार् इति कोिाही कवीची र्ाषा नाही.’ [र्ा श्लोकात णश्लष्ट णवशषेिाचंा 
पणहिा अथय कमणिनी, मुक्ताहाि इत्र्ाणद उपमानाकंडे व दुसिा काणिदासाच्र्ा वािीकडे िावावा.] 
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प्रकिि आठवे 
 

काविदासीय ववचार 
 

स्वादुकार्व्यरसोग्न्मश्रं शास्त्रमप्युपयुञ्जिे । 
प्रथमािीढमधवः वपबग्न्ि कटु भेषजम् ।। 

र्ामहकृत काव्र्ािंकाि. ५, ३. 
 
काणिदासाच्र्ा चणित्राचे वियन किताना त्र्ाने अनेक गं्रथाचें अविोकन केिे होते व अनेक णवषर्ाचंा 
सूक्ष्मपिे अभ्र्ास केिा होता, असे आम्ही दाखणविे आहे. धमय, तत्त्वज्ञान, समाजस्स्थणत, िाजकािि, 
णशक्षि इत्र्ाणद अनेक णवषर्ावंि त्र्ाने मननपूवयक आपिी मते णनणित करून त्र्ाचंा आपल्र्ा गं्रथातं 
पुिस्काि केिेिा णदसतो. मागे एके णठकािी म्हटल्र्ाप्रमािे हे उल्लखे तुिळक आहेत; तथाणप त्र्ावंरून 
त्र्ाची तणिषर्क मते अजमाविे शक्र् आहे. काही महत्त्वाच्र्ा णवषर्ासंंबधंाने तसा प्रर्त्न र्ा प्रकििात 
केिा आहे. 
  

र्ा सवय णवषर्ातं धमय व तत्त्वज्ञान हे अत्र्ंत महत्त्वाचे आहेत. कोित्र्ाही समाजाचे धािि करून 
त्र्ािा इहिोकी अभ्रु्दर् व पििोकी णनःश्रेर्स प्राप्त करून देण्र्ास धमाची अत्र्ंत जरूिी असते. 
‘धाििाद्धमयणमत्र्ाहु: ।’, ‘र्तोभ्रु्दर्णनःश्रेर्सणसणद्धः स धमयः ।’ इत्र्ाणद धमाच्र्ा व्र्ाख्र्ा सुप्रणसद्ध आहेत. 
आपल्र्ा हहदुस्थानात ति धमाचे अत्र्ंत महत्त्व आहे. र्ा पुण्र् र्मूीतच वैणदक, बौद्ध व जैन र्ा जगातीि 
तीन महत्त्वाच्र्ा धमांचा उद् गम व णवकास झािा. धार्ममक कल्पनाचंा मनुष्ट्र्ाच्र्ा मनावि मोठा पणििाम होतो 
व त्र्ामुळे त्र्ाचे व्र्ावहाणिक जीवन सुर्ंणत्रत किण्र्ात त्र्ाची अणतशर् मदत होते, हे ध्र्ानात आल्र्ावरून 
आपल्र्ा प्राचीन ऋषींनी धमाची व्र्वहािाशी बेमािूमपिे सागंड घािून णदिी आहे. धमािा तत्त्वज्ञानाचे 
अणधष्ठान नसिे ति तो अंधश्रदे्धचा णवषर् होऊन बसतो, व काही काळ पणिस्स्थतीच्र्ा अनुकूितेमुळे हकवा 
धमयसंस्थापकाच्र्ा आकषयक वैर्णक्तक गुिामुंळे त्र्ाचा प्रसाि झािा तिी तो णचिस्थार्ी होत नाही, हे ध्र्ानात 
आिून बौद्ध व जैन तत्त्वज्ञानंी िौकिच आपापल्र्ा धमािा तत्त्वज्ञानाची जोड णदिी. हहदु धमाचे ति 
प्रथमपासून तत्त्वज्ञान हे एक प्रधान अंग झािे होते, हे ऋग्वदेातीि तत्त्वज्ञानणवषर्क सूक्तावंरून णदसून 
रे्ते. असो. 
 

काणिदासकाळी हहदु धमय संक्रमिावस्थेत होता. णवणजगीषु जैन व णवशषेतः बौद्ध धमाच्र्ा 
आघातानंी त्र्ातंीि णवचािी िोक खडबडून जागे झािे व त्र्ानंी आपल्र्ा अफाट धमयगं्रथातंीि अनावश्र्क 
र्ाग गाळून व िाणहिेल्र्ास व्र्वस्स्थत स्वरूप देऊन प्रथम सूत्रगं्रथाचंी व नंति सुबोध स्मृणतगं्रथाचंी िचना 
केिी. तसेच प्रणतपक्ष्र्ानंी घेतिेल्र्ा तत्त्वज्ञानणवषर्क आके्षपाचें त्र्ानंी आपल्र्ा वेदान्ताणद दशयनाचं्र्ा सूत्रातं 
णनिसन केिे व त्र्ाचं्र्ा पाखंडी मतावि उिट हल्ले चढणविे. खुद्द हहदु धमयही अनेक स्स्थत्र्ंतिातूंन जात 
होता. बौद्ध धमािा िाजाश्रर् णमळाल्र्ामुळे अहहसातत्त्वाचा जनतेत प्रसाि होऊन वैणदक र्ज्ञर्ागाणंवषर्ी 
औदासीन्र् उत्पि झािे होते. बौद्धाचं्र्ा उपहासात्मक टीकेमुळे विाश्रमधमावि िोकाचंा णवश्वास िाणहिा 
नव्हता. प्राचीन चातुवयण्र्यव्र्वस्था णबघडून गेिी होती. सवांस बौद्ध धमाचा स्वीकाि करून संघात प्रवशे 
किता रे्त असल्र्ाने पोटर्रू व आळशी िोकाचें चागंिेच फाविे होते. अशा णबकट प्रसंगी िाष्ट्रातीि 
णववकेी सनातनधमीर् णविानानंी स्वकािीन पणिस्स्थणत िक्षात घेऊन हहदुधमाची पनुघयटना किण्र्ाकणिता 
र्ाज्ञवल्क्र्, नािद, कात्र्ार्न इत्र्ाणद स्मृणत िचल्र्ा. तथाणप िाजाश्रर्ाच्र्ा अर्ावी काही काळ त्र्ातीि 
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धार्ममक तत्त्वाचंा जनतेत फािसा प्रसाि झािा नाही. णिस्तोत्ति चौर्थर्ा शतकाच्र्ा आिंर्ी गुप्तवशंाचा उदर् 
होऊन हहदु धमािा अत्र्तं आवश्र्क असिेल्र्ा िाजाश्रर्ाची जोड णमळािी. गुप्तवशंीर् सम्राट् हहदु धमाचे 
पके्क अणर्मानी असल्र्ाने त्र्ानंी स्वतः र्ज्ञर्ागाणद करून, हहदु देवताचंी देवािरे् बाधूंन व हहदुधमीर् 
णविानानंा मोठमोठ्या अणधकािाच्र्ा जागा देऊन आपल्र्ा धमाचे पुनरुज्जीवन केिे. अशा प्रसंगी प्राचीन हहदु 
संस्कृतीची उदात्त तत्त्व े व उच्च ध्रे्रे् मनोिंजकपिे िोकापंुढे माडूंन त्र्ाकंडे त्र्ाचें णचत्त आकषयि कििे 
आवश्र्क होते. हे कार्य काव्र्नाटकासंािख्र्ा न कळत उपदेशामृत पाजिाऱ्र्ा गं्रथानंीच कििे शक्र् असते. 
मम्मटाने आपल्र्ा ‘काव्र्प्रकाशा’त ‘कान्तासस्म्मततर्ोपदेशरु्जे’ असे काव्र्णनर्ममतीचे एक प्रधान प्रर्ोजन 
साणंगतिे आहे. जशी एखादी सुंदि स्त्री िम्र् णविासानंी आपल्र्ा णप्रर्किाचे णचत्त आकृष्ट करून 
त्र्ाच्र्ाकडून आपल्र्ािा इष्ट ते किवनू घेते, तित् कणवही आपल्र्ा मनोिम काव्र्नाटकाणद गं्रथानंी 
वाचकपे्रक्षकाचं्र्ा मनावि सदुपदेश हबबव ू शकतो. र्ा काििामुळेच अश्वघोष नामक जाया णविानाने 
आपल्र्ा तत्त्वज्ञानणवषर्क गं्रथाकंडे सामान्र् जनाचें िक्ष जात नाही, असे पाहून बौद्ध धमय व तत्त्वज्ञान 
र्ाचं्र्ा प्रसािाथय आपिी ‘सौन्दिनन्दा’णद काव्रे् व ‘साणिपतु्रप्रकििा’णद नाटके णिणहिी. िणित वाङमर्ाने 
सामाणजक सुधाििेस कशी मदत होते, हे कै. हणि नािार्ि आपटे र्ानंी आपल्र्ा आबािवृद्धासं णप्रर् 
झािेल्र्ा सुंदि कादंबऱ्र्ानंी चागंिेच दाखवनू णदिे आहे. काणिदासाने आपल्र्ा गं्रथातं कोठेही 
अश्वघोषाप्रमािे आपि हहदु धमाच्र्ा प्रसािाथय काव्रे् अगि नाटके णिणहतो, असे म्हटिे नाही. तथाणप 
तत्काणिन पणिस्स्थणत व त्र्ाच्र्ा गं्रथातंीि उदात्त ध्रे्र्ानंी पे्रणित झािेल्र्ा व्र्क्तींची मनोहि णचते्र िक्षात 
घेता त्र्ाचा हाही अप्रत्र्क्ष उदे्दश असावा, असे वाटल्र्ाणशवार् िाहत नाही. 
 

काणिदासाच्र्ा वळेी अणश्वनीकुमाि, धमय, इंि, संकषयि, कुबेि इत्र्ाणद प्राचीन देवताचंी पूजा 
प्रचािातून जाऊन त्र्ाचं्र्ा जागी ब्रह्मसा, णवष्ट्िु व णशव र्ा देवतासं प्राधान्र् आिे होते. तथाणप, र्ा देवताचं्र्ा 
उपासकामंध्रे् पढेु जे हाडवैि उत्पि झािे, त्र्ाचा मागमूसही र्ा काळात णदसत नाही. कदाणचत् बौद्ध 
धमीर्ाचं्र्ा हल्ल्र्ामुळे णर्ि णर्ि देवताचें उपासक आपापिे रे्दर्ाव णवसरून एकत्र झािे असावते व 
तत्कािीन तत्त्वज्ञाचंी णशकविही त्र्ाच प्रकािची असावी. कािि काही असिे तिी र्ा काळात त्र्ाचं्र्ामध्रे् 
सख्र् णदसते, र्ात संशर् नाही. एवढेच नव्हे ति एकाच कुटंुबात आईबाप एका देवतेचे, ति मुिे दुसऱ्र्ाच 
देवतेची उपासक असत, हे वाकाटक नृपणत णितीर् प्रविसेन र्ाच्र्ा उदाहििावरून आम्ही मागे 
दाखणविेच आहे. काणिदास हा स्वतः णशवोपासक होता. त्र्ाच्र्ा सवय नाटकाचं्र्ा नादंीत श्रीशकंिाची स्तुणत 
आढळते. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’च्र्ा आिंर्ी त्र्ाने आपल्र्ा इष्टदेवतेचे खािीिप्रमािे वियन केिे आहे— 
 

एकैश्वयणग्स्थिो ऽवप प्रणिबहुफिो यः स्वय ंकृवत्तवासाः 
कान्िासंवमश्रदेहो ऽप्यववषयमिसा ंयः परस्िाद्यिीिाम् । 
अष्ावभयणस्य कृत्स्िं जगदवप ििुवभर्पबभ्रिो िावभमािः 
सन्मागािोकिाय र्व्यपियिु स वस्िामसीं वृवत्तमीशः।। 
 

‘र्गवान् शकंि सवय जगाचा ईश्वि असून र्क्ताचं्र्ा बहुणवध इच्छा पूिय किीत असिा तिी स्वतः गजचमेच 
वापितो. त्र्ाच्र्ा देहाचा अधयर्ाग पत्नीने व्र्ापिा असिा तिी णवषर्ोपर्ोगापासून णविक्त झािेल्र्ा 
र्तींनाही त्र्ाचे स्वरूप आकिन किता रे्त नाही. स्वतः अष्टणवध स्वरूपाने तो सवय जगािा आश्रर् झािा 
असिा तिी त्र्ािा मुळीच अणर्मान नाही.’ अशा िीतीने कवीने श्रीशकंिाचे णविोधगर्य र्थाथय वियन केिे 
आहे. र्ातीि कल्पनाचंाच दुसऱ्र्ा नाटकाचं्र्ा नादंीत णवस्ताि केिा आहे. ‘शाकंुतिा’च्र्ा र्ितवाक्र्ात— 
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ममावप स क्षपयिु िीििोवहिः 
पुिभणवं पवरगिशवक्तरात्मभूः ।। 
 

अशा िीतीने आपिािा पनुजयन्मातून मुक्त किण्र्ाबद्दि त्र्ाने शकंिाची प्राथयना केिी आहे. कवीने आपल्र्ा 
‘कुमािसंर्व’ काव्र्ात श्रीशकंिाच्र्ा चणित्रातीि एका िम्र् प्रसंगाचे िसर्णित वियन केिे आहे. त्र्ा 
काव्र्ाच्र्ा सहाव्र्ा सगात जगाची उत्पणत्त, पोषि व िर् कििािा व सवय प्राण्र्ाचंा अतंर्ामी म्हिून ऋषींनी 
शकंिाची स्तुणत केिी आहे. तसेच दुसऱ्र्ा सगात देवाचं्र्ा प्राथयनेिा उत्ति देताना ब्रह्मसदेवाने खािीि 
श्लोकात ‘स्वतः हकवा णवष्ट्ििूा श्रीशकंिाच्र्ा प्रर्ावाचे सम्र्ग्ज्ञान होत नाही’, असे म्हटिे आहे :- 
 

स वह देवः परं ज्योविस्िमः पारे र्व्यवग्स्थिम् । 
पवरग्च्छन्नप्रभावर्पद्धिण मया ि च ववष्णुिा ।। 

कुमाि॰ २, ५८. 
 
तेव्हा काणिदासाच्र्ा णशवोपासकत्वाणवषर्ी संशर् िाहत नाही. तथाणप, तो एखाद्या णवणशष्ट शवै संप्रदार्ाचा 
अनुर्ार्ी होता, असे वाटत नाही; कािि त्र्ाच्र्ा गं्रथातं कोठेही सापं्रदाणर्क पाणिर्ाणषक संज्ञाचंा हकवा 
णवणशष्ट आचािाचंा उल्लखे नाही. काणिदासाने उपणनषदाचंा व र्गवद् गीतेचा चागंिा अभ्र्ास केिा होता, हे 
आम्ही मागे दाखणविे आहे. र्ा अभ्र्ासाने त्र्ाची दृणष्ट णवशाि व मते उदाि झािी होती. ‘कंुमािसंर्वा’च्र्ा 
दुसऱ्र्ा सगात ब्रह्मसदेवाचे व ‘िघुवशंा’च्र्ा दहाव्र्ा सगात णवष्ट्िूचे वियन त्र्ाने पिमेश्विरूपानेच केिे आहे, हे 
खािीि श्लोकावंरून णदसून रे्ईि :- 
 

विसृवभस्त्वमवस्थावभमणवहमािमुदीरयन् । 
प्रियग्स्थविसगाणामेकः कारणिा ंगिः ।।   

कुमाि॰ २, ६. 
िमो ववश्वसृजे पूवण ववश्वं िदिु वबभ्रिे । 
अथ ववश्वस्य संहते्र िुभ्य ंिुभ्य ंते्रधाग्स्थिात्मिे ।।  

िघु॰ १०, १६. 
 
ब्रह्मसा, णवष्ट्िु व शकंि ही एकाच पिमेश्विाची कार्यणनणमत्ताने णर्ि र्ासिािी रूपे होत. कार्यवशात कधी 
ब्रह्मसदेवािा, कधी णवष्ट्ििूा, ति कधी शकंिािा श्रेष्ठत्व रे्ते; त्र्ामुळे श्रेष्ठकणनष्ठ र्ाव र्ा णतघाचं्र्ा बाबतीत 
सािखाच दृष्टीस पडतो, हे उदात्त तत्त्व खािीि श्लोकात त्र्ाने साणंगतिे आहे :- 
 

एकैव मूर्पिर्पबवभदे वत्रधा सा सामान्यमेषा ंप्रथमावरत्वम् । 
ववष्णोहणरस्िस्य हवरः कदावचिेधास्ियोस्िाववप धािुराद्यौ ।। 

कुमाि॰ ७, ४४.  
 
आपल्र्ा सनातन धमाचेही हेच तत्त्व आहे. मनुष्ट्र्ाने कोित्र्ाही देवतेची श्रदे्धने उपासना केिी तिी ती 
एकाच पिमेश्विािा पोचते व त्र्ाकडूनच त्र्ाच्र्ा इच्छा पूिय होतात, असे र्गवद् गीतेत म्हटिे आहे (र्. गी. 
७, २२). असो. आता ‘कुमािसंर्व’ व ‘िघुवशं’र्ातीि ब्रह्मसा, णवष्ट्िु व शकंि र्ाचं्र्ा णवणवध प्रसंगानंी 
आिेल्र्ा स्तुतीत काणिदासाने पिमेश्विाचे कसे वियन केिे आहे, ते पाहू. 
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पिमेश्विाच्र्ा स्वरूपाचे र्थाथय वियन कििे अशक्र् आहे. कािि तो आवाङमनसगोचि आहे, असे 
काणिदासाने अनेक णठकािी म्हटिे आहे. प्रत्र्क्ष, आनुमान व आप्तवचन हकवा शब्द ही ज्ञानाची प्रमुख 
साधने होत. वस्तु इस्न्िर्गोचि असल्र्ास णतचे ज्ञान सुिर् असते, हा नेहमीचा अनुर्व आहे. ईश्वि स्वतः 
ति सामान्र् जनानंा प्रत्र्क्ष होत नाहीच; पि त्र्ाचे ऐश्वर्य ज्र्ात व्र्क्त होते, त्र्ा पणृथव्र्ाणद पदाथांचेही 
सम्र्ग् ज्ञान त्र्ास होत नाही. मग ज्र्ाच्र्ा बाबतीत अनुमान व वदेाणद आप्तवचने र्ावंिच आपिासं अविंबून 
िाहाव ेिागते, त्र्ा ईश्विाच्र्ा स्वरूपाची र्थाथय कल्पना आपिासं होत नाही, र्ात नवि कार् ? हा आशर् 
कवीने खािीि श्लोकात व्र्क्त केिा आहे :- 
 

प्रत्यक्षोऽप्यपवरच्छेद्यो मह्यावदमणवहमा िव । 
आप्तवागिुमािाभ्या ंसाध्य ंत्वा ंप्रवि का कथा ।। 

िघु॰ १०, १९. 
 
ईश्विाच्र्ा णठकािी अनेक णविोधी गुिाचंा समुच्चर् झािेिा णदसतो. त्र्ामुळे कोिासही त्र्ाच्र्ा स्वरूपाचे 
आकिन किता रे्त नाही. तो स्वतः अज म्हिजे जन्मिणहत आहे, तिी पृर्थवीवि अवताि घेतो; स्वतः 
आप्तकाम अजूनही शत्रूंचे णनदािन कितो; सवय प्राण्र्ाचें िक्षि किीत असूनही उदासीन िाहू शकतो (िघु. 
१०, २५); तो सवय प्राण्र्ाचं्र्ा हृदर्ात वास किीत असूनही त्र्ाचं्र्ाजवळ नसतो; णनणिच्छ असूनही नेहमी 
तपिर्ा किीत असतो; तो दर्ाळू आहे तिी त्र्ािा कधीही दुःख होत नाही; तो पुिाि पुरुष आहे तिी 
त्र्ािा कधीही वाद्धयक्र्ाची बाधा होत नाही (िघु. १०, १९); तो िव तसाच धन, स्थूि णततकाच सूक्ष्म, िघु 
त्र्ाप्रमािेच गुरु, व्र्क्त आणि अव्र्क्तही आहे (कुमाि. २, ११). [र्ा तऱ्हेचे पिस्पिणवरुद्ध णवशषेिानंी केिेिे ब्रह्मसाचे वियन 
उपणनषदातंही आढळते. उदाहििाथय, पुढीि उतािे पाहा:- ‘एतिै तदक्षिं गार्मग ब्राह्मसिा 
अणर्वदन्त्र्स्थूिमनण्वड्रस्वमदीघयमिोणहतमस्नेहमच्छार्मतमः ।’ इ. (बृहदािण्र्क, ३, ८, ८,); ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्र्त्र्चक्षःु स 

शृिोत्र्कियः ।’ (श्वेताश्वति, ३, २९).] पिमेश्वि हा चिाचि सृष्टीची उत्पणत्त, स्स्थणत व िर् र्ाचें एकमेव कािि आहे. 
साखं्र् तत्त्वज्ञानी म्हितात त्र्ाप्रमािे पुरुष व प्रकृणत ही दोन पिस्पिस्वतंत्र तत्त्व े नसून ती एकाच 
पिमेश्विाची दोन रूपे आहेत. (कुमाि. २, १३). त्र्ािा सृष्टीच्र्ा उत्पणत्तिार्कणिता दुसऱ्र्ा कोित्र्ाही 
साधनाचंी जरूिी िागत नाही (कुमाि. २, १०). तो चिाचि सृणष्ट व्र्ापून असतो. आकाशातून पडिािे 
मेघोदक सवयत्र एकच प्रकािचे असिे तिी णर्ि णर्ि स्थिी त्र्ािा णर्ि णर्ि चव प्राप्त होते, त्र्ाप्रमािे 
पिमेश्वि स्वतः एकरूप असिा तिी सत्त्व, िज व तम र्ा गुिाचं्र्ा र्ोगे णवणवध स्वरूपे धािि कितो. हव्र् व 
होता, र्क्ष्र् व र्ोक्ता, जे्ञर् व ज्ञाता, ध्रे्र् व ध्र्ान कििािा, र्ा सषृ्टीत सवयत्र णदसिाऱ्र्ा िंिाचं्र्ा मुळाशी  
एकच तत्त्व आहे (कुमाि. २, १५) व तेच प्राण्र्ाचं्र्ा हृदर्ात अन्तिात्म्र्ाच्र्ा रूपाने वास किीत असते, ही 
उपणनषदे, ब्रह्मससूते्र व र्गवद् गीता र्ाचंी णशकवि काणिदासाच्र्ा गं्रथातं सवयत्र णदसून रे्ते. उपणनषदातं र्ा 
तत्त्वािा ब्रह्मस ही संज्ञा णदिी आहे व तीच काणिदासाने एके णठकािी र्ोणजिी आहे (कुमाि. ३, १५). 
तथाणप णनगुयि ब्रह्मस जाििे, त्र्ाचप्रमािे वियन कििेही अवघड असते, म्हिून त्र्ाने सवयत्र ब्रह्मसा, णवष्ट्िु व 
णशव ह्या सगुि मूतींचेच मनोिम वियन केिे आहे. 
 

पिमेश्वि स्वतः आप्तकाम असिा तिी सज्जनाचें िक्षि व दुजयनाचंा नाश किण्र्ाकणिता पनुः पुनः 
अवताि घेतो व िोकसंग्रहाकणिता णवणवध कमांत व्र्ापृत असिेिा णदसतो, हे र्गवद् गीतेतीि तत्त्व 
काणिदासाने खािीि श्लोकात साणंगतिे आहे :-  
 

अिवाप्तमवाप्तर्व्य ंि िे वकञ्चि ववद्यिे । 
िोकािुग्रह एवैको हेिुस्िे जन्मकमणणोः ।। 
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र्ातीि शब्दर्ोजनाही र्गवद् गीतेवरूनच सुचिेिी आहे, हे णदसून रे्ईि. र्ा काििास्तवच श्रीशकंिानंी 
णववाहप्रसंगी अस्ग्नप्रदणक्षिा, िाजाहोम, धु्रवदशयन इत्र्ाणद स्मृत्रु्क्त कमे केिी, असे कवीने वर्मििे आहे. 
काणिदासकाळी वदेान्ताची केविािैत, णवणशष्टािैत, शुद्धािैत इत्र्ाणद मते प्रचणित नव्हती, त्र्ामुळे 
त्र्ापंैकी कोिते त्र्ािा अणर्मत होते, र्ाचा णनियर् कििे शक्र् नाही. शकंिाचार्ांच्र्ा मार्ावादाची बीजे 
उपणनषदातं णदसत असिी तिी त्र्ाचं्र्ा काळापरं्त त्र्ाचे पूिय णववचेन कोिीही केिे नव्हते; त्र्ामुळे 
काणिदासाच्र्ा गं्रथातंही मारे्चा उल्लखे आिा नाही, र्ात आिर्य नाही. काणिदासापूवीच्र्ा ब्रह्मससूते्र व 
र्गवद् गीता र्ा गं्रथातंही मार्ावादािा पोषक असे स्पष्ट उल्लेख आिे नाहीत. काणिदास स्वतः णशवोपासक 
असिा तिी तत्त्वज्ञानाच्र्ा बाबतीत र्गवद् गीतेचाच अनुर्ार्ी होता, हे आम्ही मागे दाखणविे आहे. त्र्ाची 
तत्त्वज्ञानणवषर्क मते शकंि, िामानुज, मध्व, वल्लर् इत्र्ाणद आचार्ांच्र्ा वदेान्तमताशंी तंतोतंत जुळत 
नाहीत, म्हिून तो काश्मीिी शवै मताचा अनुर्ार्ी होता असे काही णविानानंी प्रणतपाणदिे आहे, त्र्ाचा आता 
णवचाि करू.  
 

काश्मीिी शवै मताच्र्ा स्पन्दशास्त्र व प्रत्र्णर्ज्ञाशास्त्र अशा दोन शाखा आहेत. र्ापैकी पणहिी नवव्र्ा 
शतकाच्र्ा आिंर्ी होऊन गेिेिा वसुगुप्त व त्र्ाचा णशष्ट्र् कल्लट र्ानंी स्थाणपिी व दुसिी त्र्ानंति दहाव्र्ा 
शतकात होऊन गेिेल्र्ा सोमानंदाने प्रचणित केिी, असे णविानानंी ठिणविे आहे. पणहल्र्ा मताचा मुख्र् 
गं्रथ णशवसूते्र हा काश्मीिातीि महादेवणगिीवि उत्कीिय रूपाने होता; श्रीशकंिाचा साक्षात्काि झाल्र्ावि 
वसुगुप्ताने तेथे जाऊन व तो उतरून घेऊन प्रचणित केिा, अशीही सापं्रदाणर्काचंी समजूत आहे. तथाणप ते 
मत वसुगुप्ताहून प्राचीन आहे, हे दाखणवण्र्ाकणिताच ती समजूत प्रथम प्रचणित झािी असावी, असे डॉ. सि 
िामकृष्ट्िपंत र्ाडंािकिानंी अनुमान केिे आहे. र्ा मताचे तत्पूवीचे गं्रथ अगि उल्लेखही आढळत नाहीत, 
र्ावरूनही ते अनुमान सरु्णक्तक णदसते. तेव्हा ही मते काणिदासकाळी प्रचणित होती, असे णदसत नाही. 
णशवार् त्र्ा मतातं व काणिदासाच्र्ा तत्त्वज्ञानात फािसे साम्र् णदसत नाही व जे थोडेसे णदसते ते कवीच्र्ा 
उपणनषदाणद गं्रथाचं्र्ा अभ्र्ासामुळे आिे असावे, से म्हिता रे्ते. काश्मीिी शवै संप्रदार्ात ईश्वि स्वचे्छेने 
जगताची उत्पणत्त कितो, त्र्ािा प्रधानाणद उपादानकाििांची जरूिी िागत नाही हकवा तो स्वतःही 
उपादान कािि होत नाही, असे मानिे जाते. जसा एखादा र्ोगी आपल्र्ा र्ौणगक बिाने णवणवध पदाथय 
उत्पि करू शकतो, त्र्ाप्रमािे ईश्विही स्वशक्तीने जीव व जगत् र्ाचंी उत्पणत्त कितो, असे त्र्ा संप्रदार्ाचे 
अनुर्ार्ी मानतात. ‘णनरुपादानसंर्ािमणर्त्ताववे तन्वते । जगणच्चतं्र नमस्तस्मै किाश्लाघ्र्ार् शणूिने ।।’ र्ा 
वसुगुप्ताच्र्ा श्लोकात तीच कल्पना ग्रणथत केिी आहे. ईश्विािा अन्र् साधनाचंी जरूिी िागत नाही, ही 
कल्पना उपणनषदातंही आढळते व ‘उपसंहािदशयनािेणत चेि क्षीिवणद्ध ।’ र्ासािख्र्ा ब्रह्मससूत्रातंही णतचाच 
उल्लेख केिा आहे. काणिदासानेही आपल्र्ा गं्रथातं तेच मत प्रणतपाणदिे आहे. तथाणप पिमेश्वि स्वतःही 
उपादानकािि होत नाही ही कल्पना त्र्ािा मान्र् असावी, असे वाटत नाही. ‘कुमािसंर्वा’च्र्ा दुसऱ्र्ा 
सगात देवानंी केिेल्र्ा ब्रह्मसदेवाच्र्ा स्तुतीत ‘आत्मानमात्मना वसे्त्स सृजस्र्ात्मानमात्मना । आत्मना कृणतना 
च त्वमात्मन्रे्व प्रिीर्से ।।’ असा श्लोक आिा आहे. त्र्ात पिमेश्वि जगाची उत्पणत्त स्वतःमधूनच कितो, व 
स्वतःमध्रे् त्र्ाचा िर् कितो असे स्पष्ट म्हटिे आहे. दुसऱ्र्ाही एका बाबतीत काणिदासाचे मत काश्मीिी 
शवै संप्रदार्ाहून णर्ि आहे. जीव हा पिमेश्विरूपच आहे पि णत्रणवध मिामुंळे त्र्ािा स्वस्वरूपाचे ज्ञान होत 
नाही; ध्र्ानणवधीने त्र्ा मिाचंा नाश झाल्र्ावि ते ज्ञान होते, असे स्पन्दशास्त्रानुर्ार्ी मानतात. 
प्रत्र्णर्ज्ञाशास्त्राचे मत र्ाहून थोडे णनिाळे आहे. जीव हा मिूतः पिमेश्विाहून णर्ि नसिा तिी एखाद्या गुरूने 
अनुग्रह किीपरं्त त्र्ािा स्वस्वरूपाचंी ओळख पटत नाही, असे प्रत्र्णर्ज्ञाशास्त्रानुर्ार्ी मानतात. मागे 
काश्मीि ही काणिदासाची जन्मर्णूम होती, र्ा मताचा णवचाि किताना, त्र्ाच्र्ा नाटकावंि 
प्रत्र्ाणर्ज्ञामताची छाप पडिी आहे, र्ा मताचे आम्ही सणवस्ति णनिाकिि केिे आहे. काणिदासाने आपल्र्ा 
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गं्रथातं कोठेही केवळ गुरूपदेशाने जीवािा स्वस्वरूपाचे ज्ञान होते, असे म्हटिेिे णदसत नाही. 
स्पन्दशास्त्रात म्हटल्र्ाप्रमािे र्ोग हे मोक्षाचे साधन आहे, असे काणिदासाचेही मत आहे. पि ते 
र्गवद् गीतेतही आढळते. र्ाकणिताच र्गवद् गीतेच्र्ा सहाव्र्ा अध्र्ार्ात र्ोगणवधीचे वियन आिे आहे. 
काणिदासाने आपल्र्ा गं्रथातं अनेक पुरुषानंी मुक्तीकणिता र्ोगाचा अविंब केिेिा दाखणविा आहे. मदन 
णहमािर्ावि आिा तेव्हा स्वतः र्गवान् शकंि पर्यङकबन्ध आसन घािून व प्रािार्ामणनिोधाने णनवान्त 
स्थिी ठेविेल्र्ा दीपाप्रमािे णनष्ट्कम्प िाहून र्ोगबिाने अन्तिात्मदशयनात मग्न होते, असे ‘कुमािसंर्वा’त 
वर्मििे आहे. ‘िघुवशंा’तही तमसः पिमापदव्र्र्ं पुरुषं र्ोगसमाणधना िघुः । [िघुने र्ोगसमाधीने अज्ञानाच्र्ा 
पिीकडे असिेल्र्ा अणवनाशी पिमात्म्र्ाची प्राणप्त करून घेतिी], असे म्हटिे आहे. तथाणप र्ावरून त्र्ािा 
काश्मीिी शवै संप्रदार्ातीि प्रत्र्णर्ज्ञामत सवयस्वी मान्र् होते, असे णदसत नाही. 
 

काणिदासाने ‘िघुवशंा’तीि अनेक िाजाचंी मििोत्ति गणत वर्मििी आहे, त्र्ावरून त्र्ाच्र्ा दृष्टीने 
मनुष्ट्र्ाचे अत्रु्च्च ध्रे्र् कार् असाव,े हे अजमावता रे्ते. णदिीपाने नव्र्ाण्िव अश्वमेध र्ज्ञ करून मृत्र्ूनंति 
स्वगािोहि किण्र्ाकणिता जिू कार् नव्र्ाण्िव पार्ऱ्र्ाच तर्ाि केल्र्ा. अजाने गंगा व सिर्ू र्ाचं्र्ा 
संगमाने णनमाि झािेल्र्ा तीथात देहत्र्ाग करून स्वगात इंदुमतीची प्राणप्त करून घेतिी व नंति णतच्र्ासह 
नंदनवनातीि क्रीडागृहात तो िममाि झािा, असे त्र्ाने वर्मििे आहे. तसेच ‘मेघदूता’त अिकेतीि 
र्क्षाचं्र्ा णवणवध णविासाचें िम्र् वियन आहे.तथाणप, स्वगाची प्राणप्त करून घेऊन तेथीि सुखातं िममाि 
होिे, हे त्र्ाच्र्ा दृष्टीने अत्रु्च्च ध्रे्र् होते, असे णदसत नाही. ‘तद्यथेह कमयणजतो िोकः क्षीर्ते एवमेवामुत्र 
पुण्र्णजतो िोकः क्षीर्ते’ र्ा छादंोग्र् उपणनषदातीि (८, १, ६) उक्तीप्रमािे स्वगातीि सुखे ही नाशवतं 
असतात. र्गवद् गीतेतही ‘ते तं र्कु्त्वा स्वगयिोकं णवशािं क्षीिे पुण्रे् मत्र्यिोकं णवशस्न्त ।’ (९, २१) असे 
म्हटिे आहे. स्वगातीि सुखोपर्ोगामुळे पुण्र्संचर् ऱ्हास पावतो, ही कल्पना काणिदासािा संमत होती. 
म्हिूनच त्र्ाने आपल्र्ा ‘मेघदूता’त पणु्र्सचंर् कमी झाल्र्ामुळे स्वगीर् जनानंी र्मूीवि रे्ऊन आपल्र्ा 
अवणशष्ट पुण्र्ाईने उज्जणर्नी नगिीच्र्ा रूपाने स्वगाचा एक सुंदि र्ागच वसणविा आहे’, अशी उत्पे्रक्षा केिी 
आहे. स्वगातीि सुखे अक्षय्र् नसल्र्ामुळे मािीचाश्रमातीि ऋणष त्र्ाचंा मोह दूि सारून उच्चति 
पदप्राप्तीकणिता सदैव तपिर्ा किीत होते, असे त्र्ाने ‘शाकंुतिा’त दाखणविे आहे. स्वगयप्राणप्त झािी तिी 
जन्म, जिा व मिि र्ाचं्र्ा फेऱ्र्ातूंन मनुष्ट्र् सुटत नाही, म्हिून त्र्ाने ‘शाकंुतिा’च्र्ा र्ितवाक्र्ात 
स्वगयप्राणप्त न मागता आपल्र्ािा पनुजयन्मातून मुक्त किावे, अशी शकंिानंा प्राथयना केिी आहे. तेव्हा 
संसािातून मुक्त होण्र्ािा र्ज्ञर्ागाणद साधने उपर्ोगी पडत नाहीत; र्ोगाभ्र्ासाने पिमेश्विस्वरूपाचे ज्ञान 
करून घेतल्र्ानेच मोक्ष प्राप्त करून घेता रे्तो, असे त्र्ाचे मत होते, हे णनर्मववाद आहे, व तेच त्र्ाने ‘तमसः 
पिमापदव्र्र्ं पुरुषं र्ोगसमाणधना िघुः ।’ र्ा श्लोकाधात साणंगतिे आहे. िघु हा अत्र्तं सच्छीि, दानशूि व 
कतयव्र्तत्पि िाजा होता. धमयशास्त्रात साणंगतल्र्ाप्रमािे त्र्ाने प्रजेकडून विाश्रमधमाचे पािन किणविे; 
इतकेच नव्हे ति स्वतःही गृहस्थाश्रमातीि सवय कतयव्रे् पाि पाडून संन्र्ासाश्रम स्वीकाििा व र्ोगाभ्र्ासाने 
पिमात्मदशयन प्राप्त करून घेऊन मििोत्ति अणवदे्यच्र्ा पिीकडे असिेल्र्ा पिमात्म्र्ाची प्राणप्त करून घेतिी, 
असे कवीने म्हटिे आहे. प्रत्र्णर्ज्ञादशयनातल्र्ाप्रमािे त्र्ािा स्वतःच्र्ा णशवस्वरूपाची ओळख पटिी असे 
म्हटिे नाही, हे िक्षात ठेवण्र्ासािखे आहे. काणिदासाच्र्ा विीि पकं्तीवरून मोक्षावस्थेत जीवशे्विरे्द 
कार्म िाहतो, असे त्र्ाचे मत होते, असे वाचकासं वाटण्र्ाचा संर्व आहे. तथाणप, त्र्ाने इतित्र िघु. 
१८,२८) केिेल्र्ा ‘स ब्रह्मसर्रू्ं गणतमाजगाम’र्ा वियनावरून पिब्रह्मसरूप होऊन जािे, हेच त्र्ाच्र्ाही दृष्टीने 
उच्चतम ध्रे्र् होते, र्ात संशर् िाहत नाही.  
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पिमात्म्र्ाच्र्ा प्राप्तीकिता र्ोगाभ्र्ासासािखी आिखीही दोन साधने काणिदासाने प्रसंगवशात् 
उल्लेणखिी आहेत. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’च्र्ा  
 

अन्ियणश्च मुमुकु्षवभर्पियवमिप्राणावदवभमृणनयिे 
स स्थाणु: ग्स्थरभवक्तयोगसुिभो वि:श्रेयसायास्िु व:।। 

 
र्ा मंगि श्लोकाधात मुमुक्ष ु जन प्रािार्ामाणद साधनानंी ज्र्ा हृदर्स्थ शकंिाचे दशयन घेण्र्ाचा प्रर्त्न 
कितात तो एकणनष्ठर्क्तीने िौकि प्रसि होतो, असे म्हटिे आहे. तसेच फिेच्छा टाकून स्वकतयव्रे् केिी 
असता मनुष्ट्र् ससंािातून मुक्त होतो, हे त्र्ाने ‘मारुणतः सागिं तीियः संसािणमव णनमयमः।’ (िघु. १५,६०) र्ा 
उपमेत सुचणविे आहे. र्ोगसाधन, णनष्ट्काम कमयर्ोग, र्णक्तर्ोग हे एकाच पिमेश्विािा पोचण्र्ाचे णनिणनिाळे 
मागय आहेत; प्रत्रे्काने आपापल्र्ा शक्तीप्रमािे त्र्ाचंा उपर्ोग किावा, असे त्र्ाचे मत णदसते. हेच त्र्ाने 
खािीि श्लोकात साणंगतिे आहे:- 

 
बहुधाप्यागमैर्पभन्नाः पन्थािः वसवद्धहेिवः। 
त्वय्येव विपिन्त्योघा जाह्नवीया इवाणणवे।। 

िघु. १०, २६. 
 
श्रीमद् र्गवद् गीतेमध्रे्ही ज्ञान, पातििर्ोग, र्णक्त, णनष्ट्काम कमय र्ा पिमेश्विप्राप्तीच्र्ा णवणवध साधनाचें 
वियन करून त्र्ाचंा समन्वर् केिा आहे. तीच दृणष्ट काणिदासाचीही होती, हे विीि णववचेनावरून णदसून 
रे्ईि. 
  

काणिदासाचा कमयवाद व पुनजयन्म र्ावंि णवश्वास होता, हे आम्ही मागीि प्रकििात दाखणविे आहे. 
स्वतःच्र्ा कमामुळेच उवयशी व हणििी र्ा अप्सिासं मतृ्रु्िोकात र्ाव े िागिे. ‘आत्म्र्ािा स्वकमानुसाि 
मििोत्ति गणत प्राप्त होत असते; तेव्हा तू देहत्र्ाग केिास तिी तुिा पििोकी तुझ्र्ा पत्नीचा सहवास प्राप्त 
होईि असे नाही’, असे सागंून वणसष्ठानंी अजािा पत्नीशोकापासून णनवृत्त किण्र्ाचा प्रर्त्न केिा, असे 
त्र्ाने दाखणविे आहे. मनुष्ट्र्ाने कृतकमांची फळे र्ोणगिीच पाणहजेत. फक्त ज्ञानानेच त्र्ािा त्र्ाचें र्स्म 
किता रे्ते, हे र्गवद् गीतेतीि तत्त्व ‘इतिो दहने स्वकमयिा ंववृते ज्ञानमरे्न वणह्नना ।’ [दुसिा म्हिजे िघु 
ज्ञानरूपी वह्नीने स्वकमांचे दहन किण्र्ास प्रवृत्त झािा], र्ा श्लोकाधात कवीने उल्लणेखिे आहे. 
मोक्षप्राप्तीकणिता इस्न्िर्णनग्रहाची अत्र्तं आवश्र्कता असते, हेही त्र्ाने अन्र्त्र (िघु. ८, २३) प्रणतपाणदिे 
आहे. 
 

जीव जन्ममििाच्र्ा फेऱ्र्ातूंन जात असल्र्ामुळे णकत्रे्कदा नकळत पूवयजन्मीच्र्ा गोष्टींची आठवि 
होऊन तो णखि होतो, असे काणिदासाने काही णठकािी म्हटिे आहे. णवश्वाणमत्राबिोबि िाम वामनाश्रमी 
प्राप्त झािा; त्र्ा वळेी आपल्र्ा पूवावतािातीि कृत्रे् त्र्ािा आठवत नव्हती, तिी त्र्ाच्र्ा अन्तःकििात 
खळबळ उडािी असे त्र्ाने ‘िघुवशंा’त (िघु. ११, २२) वर्मििे आहे. ‘शाकंुतिा’तीि खािीि श्लोकातही 
तेच तत्त्व ग्रणथत केिे आहे— 
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रम्यावण वीक्ष्य मधुराशं्च विशम्य शब्दान् 
पयुणत्सुकीभववि यत्सुवखिोऽवप जन्िुः। 
िििेसा स्मरवि िूिमबोधपूवण 
भावग्स्थरावण जििान्िगसौहृदावि।।  

शाकु॰ ५, २.  
 
अिीकडे अमेणिकेत पििोकणवदे्यचे सशंोधन चािू आहे; तेथे संशोधकानंा अशा तऱ्हेचे अनुर्व रे्त असिेिी 
मािसे आढळिी आहेत व त्र्ावरून त्र्ानंा पुनजयन्माची कल्पना पटू िागिी आहे; ते पाहून काणिदासाच्र्ा 
सूक्ष्म मानससंशोधनाचे कौतुक वाटते. 
  

र्ानंति आपि काणिदासाच्र्ा समाजणवषर्क णवचािाकंडे वळू. बौद्ध धमाने जाणतरे्दाचे उच्चाटन 
केिे होते व संसाि दुःखमर् आहे असे िोकाचं्र्ा कानी कपाळी ओिडून आबािवृद्धासं संन्र्ासमागाचा 
उपदेश चािणविा होता. र्ा उपदेशाचा अस्वार्ाणवकपिा व मनुष्ट्र्ाच्र्ा नैसर्मगक मनोवृत्तींशी णविोध िक्षात 
घेऊन सनातन धमाच्र्ा पनुरुज्जीवनाथय णिणहिेल्र्ा स्मृतींत विाश्रमधमाची श्रेष्ठता प्रणतपाणदिी होती. 
काणिदासाने आपल्र्ा गं्रथातं त्र्ाचीच महती गाइिी आहे. ‘िघुवशंा’तीि श्रेष्ठ िाजानंी आपल्र्ा िाज्र्ात 
प्रत्रे्क जातीचे िोक आपापिी कतयव्रे् किीत आहेत की नाही, र्ाकडे पूिय िक्ष णदिे होते, असे 
काणिदासाने वर्मििे आहे. दुष्ट्र्न्ताच्र्ा िाज्र्ात हिक्र्ा जातीचे िोकही वाईट मागाने जात नसत, असे 
‘शाकंुतिा’त म्हटिे आहे. ब्राह्मसिाणद विांनी आपापिी स्मृत्रु्क्त कमे केिी असता िाज्र्ात सवयत्र र्िर्िाट 
होते, िोक दीघारु्षी होतात, त्र्ाचं्र्ावि मानवी व दैवी आपणत्त रे्त नाहीत, असे णदिीपाणद िाजाचं्र्ा 
िाज्र्व्र्वस्थेच्र्ा वियनात कवीने सुचणविे आहे. वियधमाबिोबि आश्रमधमाचाही काणिदासाने पुिस्काि 
केिा आहे. ‘शशैवऽेभ्र्स्तणवद्याना ं र्ौवने णवषर्णैषिाम् । वाद्धयक्रे् मुणनवृत्तीना ं र्ोगेनान्ते तनुत्र्जाम् ।। 
(िघुवशंातीि िाजे बािपिी णवदे्यचा अभ्र्ास किीत, तारुण्र्ात णवषर्ोपर्ोग घेत, वृद्धपिात ऋषींप्रमािे 
तंपोवनात िाहून तपिर्ा किीत आणि शवेटी र्ोगाने देहत्र्ाग करून मुक्त होत)’, र्ा वियनात त्र्ाने 
आश्रमधमातीि कतयव्रे् थोडक्र्ात साणंगतिी आहेत. त्र्ाच्र्ा गं्रथातं िाजे िोकाचंा जीवनक्रम अगदी र्ाच 
तऱ्हेचा वर्मििा आहे. त्र्ाच्र्ा नाटकातीि िाजकुमािाचें बािपि एखाद्या आश्रमातच गेिेिे दाखणविे 
आहे. बािपिी ब्रह्मसचर्यव्रत पाळून णवद्या संपादन किावी व नंति तारुण्र्ात णवषर्ोपर्ोग घ्र्ावा, जगातीि 
सुखे अनुर्वावंी व आनंद िुटावा; पि त्र्ातंही ‘न पुनिेणत गतं चतुिं वर्ः’ (िघु. ९, ४७) [उपर्ोगक्षम वर् 
म्हिजे तारुण्र् पुनः रे्िाि नाही] म्हिून सदैव णवषर्ासक्त होऊन शिीिाची हाणन करून घेऊ नरे्; एकदा 
इस्न्िर्ानंा णवषर्ोपर्ोगाची चटक िागिी म्हिजे त्र्ानंा त्र्ापासून पिावृत्त कििे अत्र्ंत कठीि जाते, हे 
त्र्ाने अस्ग्नविय िाजाच्र्ा णविासाचे वियन किताना स्पष्ट म्हटिे आहे. इंणिर्तृप्तीपेक्षा इंणिर्णनग्रहच श्रेष्ठ, हे 
त्र्ाने ‘िघुवशंा’च्र्ा तेिाव्र्ा सगात शातकर्मि व सुतीक्ष्ि र्ा ऋषींच्र्ा पिस्पिणविोधी जीवनक्रमाची णचते्र 
जवळ जवळ ठेवनू दाखणविे आहे. हे दोघेही ऋणष महान् तपस्वी. त्र्ाचं्र्ा उग्र तपिरे्िा णर्ऊन इन्िाने 
दोघासंही मोह पाडण्र्ाकणिता अप्सिा पाठणवल्र्ा. शातकर्मि ऋणष त्र्ाचं्र्ा जाळ्र्ात सापडिा व पञ्चाप्सि 
नामक सिोविातीि अदृश्र् प्रासादात त्र्ाचं्र्ा नृत्र्गीताणद णविासानंी आपिा काळ घािव ूिागिा. र्ाच्र्ा 
उिट सुतीक्ष्िाची स्स्थणत. त्र्ाच्र्ाही समोि रे्ऊन त्र्ाच्र्ाकडे सस्स्मत कटाक्ष फेकून व काही णमषाने 
आपल्र्ा शिीिाचा मेखिाणंकत र्ाग अधयवट अनावृत्त करून अप्सिानंी त्र्ािा र्िुळ पाडण्र्ाचा र्त्न केिा. 
पि त्र्ाचं्र्ा मोहास बळी न पडता तो पञ्चास्ग्न साधन किीत होता, असे काणिदासाने वर्मििे आहे. ‘प्रजार् ै
गृहमेणधनाम्, (अपत्र्ोत्पत्तीकणिता गृहस्थाश्रम),’ हे ध्रे्र् त्र्ाने वाचकापंुढे ठेणविे आहे. सवय आश्रमातं 
गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ, कािि तो सवोपकािक्षम आहे; म्हिजे त्र्ात मनुष्ट्र्ास सवय प्राण्र्ावंि उपकाि किता 
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रे्तात, असे त्र्ाने म्हटिे आहे.गृहस्थाश्रमातीि स्वजाणतप्राप्त कमे केल्र्ावि वृद्धपिी एखाद्या तपोवनात 
जाऊन ऋषींच्र्ा सहवासात आत्मानात्मणवचाि किावा, र्ोगाभ्र्ास णशकावा व त्र्ार्ोगे शवेटी देह ठेवनू 
जीणवताचे साथयक्र् किाव,े अशी काणिदासाची णशकवि आहे. 
 

काणिदासाने प्रसंगोपात्त अनेक कौंटंुणबक व सामाणजक सद् गुिाचंा उल्लखे केिा आहे. 
मातृणपतृपे्रम, पणतपत्नीपे्रम, बन्धुपे्रम, अपत्र्पे्रम इत्र्ाणद कुटंुबससं्थेिा आवश्र्क असिेल्र्ा णवणवध पे्रमाची 
मनोहि णचते्र त्र्ाने आपल्र्ा गं्रथातं काढिी आहेत. स्वतःिा चौदा वष े वनवासात पाठणविाऱ्र्ा 
कैकेर्ीणवषर्ीही िामािा णकती आदि होता, ‘माते! आमचे वडीि स्वगयसाधनीर्तू सत्र्ापासून चळिे 
नाहीत, र्ाचे श्ररे् तुिाच आहे’ असे म्हिून त्र्ाने णतची िज्जा कशी दूि केिी, ते कवीने सुंदि वर्मििे आहे. 
र्ाणशवार्, वडीि मािसंाचंी आज्ञा णतच्र्ा रु्क्तारु्क्ततेचा णवचाि न किता पाळावी (‘आज्ञा गुरूिा ं
ह्यणवचाििीर्ा’), पूज्र् जनाचंा आदि किावा (‘प्रणतबध्नाणत णह श्रेर्ः पूज्र्पूजाव्र्णतक्रमः’), अणतथींचे 
स्वागत किाव,े णविानाचंा गौिव किावा, असा उपदेश त्र्ाने प्रसंगोपात्त केिा आहे. 
 

काणिदासाच्र्ा गं्रथावंरून त्र्ािा प्रौढणववाह संमत होता, र्ाणवषर्ी वाद नाही. मािणवका, पावयती, 
शकंुतिा, इन्दुमती, र्ा काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि मुख्र् नाणर्का णववाहकािी णवणवधकिाणनपुि प्रौढ अशा 
दाखणवल्र्ा आहेत. र्ा सवांनी स्वतःच्र्ा पतीची णनवड केिी आहे. त्र्ावरून काणिदासािा प्रीणतणववाह 
संमत होता, असे काही प्रणतपाणदतात, ति काही ‘शाकंुतिा’च्र्ा पाचव्र्ा अंकातीि शकंुतिाप्रत्र्ादेशातीि 
‘अतः पिीक्ष्र् कतयव्र्ं णवशषेात्संगतं िहः ।’ अज्ञातहृदरे्ष्ट्ववे ंवैिीर्वणत सौहृदम् ।।’ (एकातंातीि मतै्री णवशषे 
णवचाि करून किावी; नाही ति ज्र्ाचं्र्ा मनाची पूिय ओळख झािी नाही अशाचं्र्ा बाबतीत पे्रमाचे पर्यवसान 
वैिात होते), र्ा शाङगयिवाच्र्ा उक्तीकडे बोट दाखवनू काणिदासािा त्र्ाचे दुष्ट्पणििाम णदसत होते असे 
म्हितात. पुष्ट्कळदा सत्र् सुवियमध्र्ात सापडते असे म्हितात, तसे ते रे्थेही णदसते. काणिदासाने 
‘िघुवशंा’तीि िाजाचंा सवयत्र प्रीणतणववाहच वर्मििा नाही. णदिीप, िघु इत्र्ाणदकाचंा हल्लीच्र्ा प्रमािेच ब्राह्मस 
णवधीने णववाह झाल्र्ाचे वर्मििे आहे. िाम, कुश इत्र्ाणद काही िाजाचं्र्ा पिाक्रमामुळे त्र्ानंा णवणशष्ट णस्त्रर्ा 
णमळाल्र्ा, असे दाखणविे आहे, त्र्ातही पे्रमाचा संबधं रे्त नाही. हे संबंध दुःखपर्यवसार्ी झािे होते, असे 
कोठेही वियन नाही.म्हिून प्रीणतणववाह कौटंुणबक सुखािा आवश्र्कच आहे, असे त्र्ाचे मत णदसत नाही. 
पि अथात् त्र्ाचे त्र्ािा वावडेही नव्हते; नाही ति त्र्ाने आपल्र्ा सवय नाटकातं त्र्ाची िम्र् णचते्र िंगणविी 
नसती, उवयशी व शकंुतिा र्ाचं्र्ावि णववाहानंति घोि आपणत्त रे्तात हे खिे; पि त्र्ाचे कािि त्र्ाचंा 
प्रिर्णववाह हे नसून र्णवतव्र्ता हे होते, असे आम्ही मागे दाखणविे आहे. नाटकातीि एखाद्या पात्राच्र्ा 
उद् गािात कवीच्र्ा मताचे प्रणतहबब पाहिे र्ोग्र् होिाि नाही. णवणशष्ट पणिस्स्थतीत एखाद्या पात्रािा जसे 
णवचाि सुचतीि तसेच त्र्ाच्र्ा तोंडी घाििे र्ातच कवीचे कौशल्र् णदसून रे्ते. तथाणप, केवळ बाह्य 
सौंदर्ावि बसिेिे पे्रम णटकाऊ नसते, म्हिून पे्रमी जीवानंी णववाहापूवी आपापल्र्ा माताणपत्र्ाचंी संमणत 
घ्र्ावी व त्र्ानंीही सवय गोष्टींचा णवचाि करून आपल्र्ा कन्र्ापुत्राचं्र्ा सुखािा र्ोग्र् तो सल्ला द्यावा, असे 
त्र्ाचे मत णदसते. हे त्र्ाने ‘श्री: साणर्िाषाणप गुिोिनुज्ञा ंधीिेव कन्र्ा णपतुिाचकाङक्ष ।’ र्ा (िघु. ५, ३८) 
पंक्तीतीि गंर्ीि स्वर्ावाच्र्ा कन्रे्च्र्ा उपमेने व्र्क्त केिे आहे. त्र्ाच्र्ा सवय नाणर्कातं पावयती ही श्रषे्ठ 
णदसते. पावयतीने आपल्र्ा तपिरे्ने व एकणनष्ठ पे्रमाने शकंिानंा वश केल्र्ावि एकदम त्र्ाचं्र्ाशी गाधंवय 
णववाह न िावता ‘माझ्र्ा णपत्र्ाची संमणत घ्र्ावी’ असे सखीिािा त्र्ानंा सुचणविे, असे कवीने 
‘कुमािसंर्वा’त वर्मििे आहे, त्र्ावरूनही विीि अनुमान रु्क्त णदसेि. 
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राजकारण—काणिदासाच्र्ा णतन्ही नाटकाचंा व ‘िघुवशं’र्ा प्रधान काव्र्ाचा णवषर् िाजचणित हाच 
असल्र्ाने त्र्ाने आपिे िाजकाििणवषर्क णवचाि अनेक णठकािी व्र्क्त केिे आहेत. िाज्र्संस्था कोित्र्ा 
प्रकािची असावी, िाजाच्र्ा अंगी कोिते गुि असाव,े त्र्ाची व प्रजेची पिस्पिाणंवषर्ी कतयव्रे् कोिती, 
कार्दे कोिी किाव,े कि णकती मर्ादेपरं्त बसवाव ेइत्र्ाणद अनेक बाबींणवषर्ी आपिी मते णनणित करून 
त्र्ाने आपल्र्ा गं्रथातं प्रणतपाणदिी आहेत. त्र्ाचंा एकत्र णवचाि कििे मनोिंजक होईि. 
 

काणिदासकाळी हहदुस्थानात काही गििाज्रे् अस्स्तत्वात होती, तथाणप त्र्ाचें त्र्ाने कोठेही वियन 
केिे नाही. त्र्ाच्र्ा गं्रथातं त्र्ाचें वियन किण्र्ाचा प्रसंग आिा नसावा हकवा त्र्ािा ती िाज्र्पद्धणत पसतं 
नसावी. नाही म्हिावर्ास, ‘उत्सवसंकेत’ नामक णहमािर्ात िाहिाऱ्र्ा ‘पवयतीर् गिा’ंचा िघुणदस्ग्वजर्ात 
एकदा उल्लेख आिा आहे; पि त्र्ावरून त्र्ाचं्र्ा रु्द्धपद्धतीणशवार् त्र्ाचं्र्ाणवषर्ी जास्त माणहती णमळत 
नाही. एकंदिीत आपल्र्ा कवीिा प्रजाणहततत्पि एकतंत्री िाज्र्पद्धणत पसंद होती, असे णदसते. 
‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त एकदा मंणत्रपणिषदेचा उल्लखे आिा आहे; पि ते मंत्री िोकानंी णनवडून णदिेिे 
णदसत नाहीत. णशवार्, त्र्ाचें मत िाजावि बधंनकािक होते असेही वाटत नाही. कौणटल्र्ाच्र्ा ‘अथयशास्त्रा’त 
सल्लागाि मंत्री व कार्यकािी अमात्र् र्ाचं्र्ामध्रे् फिक केिा आहे, तसा काणिदासाने केिेिा णदसत नाही. 
कािि वि उल्लेणखिेल्र्ा मंणत्रपणिषदेिा अमात्र्पणिषद् असेही म्हटिे आहे. अमात्र्, मंत्री व सणचव हे शब्द 
काणिदासाने समानाथयक र्ोणजिेिे णदसतात. र्ा मंत्र्र्ाचंा सल्ला घेऊन र्ोग्र् वाटेि ते िाजा किीत असे. 
िाजािा काही काििाने िाजधानीबाहेि जाव े िागिे ति तो मंत्र्र्ावंि िाज्र्कािर्ाि सोपवनू जात असे. 
वणसष्ठाश्रमी जाताना णदिीपाने, गन्धमादनपवयतावि उवयशीसह णवहािाथय जाताना परुूिव्र्ाने, व िाजधानीत 
असताही णवषर्ोपर्ोगपि अस्ग्नविाने िाज्र्धुिा सणचवाचं्र्ा स्वाधीन केिी होती, असे वियन आिे आहे. 
िाजािा आकस्स्मकपिे मतृ्रु् आिा असता त्र्ाच्र्ा मुिािा गादीवि बसणवण्र्ाची व तो अल्पवर्स्क 
असल्र्ास त्र्ाच्र्ा मातेिा’ साहाय्र् करून णतच्र्ाकडून र्ोग्र् िीतीने प्रजापािन किणवण्र्ाची जबाबदािीही 
त्र्ाचं्र्ाविच असे. र्ामुळे पषु्ट्कळदा मंत्र्र्ाचं्र्ा हातात विीच सत्ता असे, र्ात संशर् नाही. काही िाजे 
मंत्र्र्ाचं्र्ा धोििाने वागत असत. मृगर्ा हे एक व्र्सन मानण्र्ात आल्र्ामुळे दशिथ मंत्र्र्ाचंी संमणत घेऊन 
गेिा. असे काणिदासाने वर्मििे आहे. िाज्र्ातीि णनिणनिाळ्र्ा खात्र्ाचं्र्ा अणधकाऱ्र्ासं ‘तीथय’ अशी संज्ञा 
असे. णतचाही उल्लखे काणिदासाने केिा आहे (िघु. १७, ६८). 
 

एकतंत्री िाज्र्पद्धतीवि मुख्र् आके्षप हा की, सवय िाज्र्ाचा कािर्ाि एका व्र्क्तीच्र्ा मजीप्रमािे 
चाित असल्र्ामुळे तो दुवयतयनी णनघाल्र्ास प्रजेवि अन्र्ार् व जुिूमजबिदस्ती होण्र्ाचा फाि संर्व असतो. 
तसे न व्हाव ेम्हिनू आमच्र्ा प्राचीन िाज्र्शास्त्रज्ञानंी दोन संिक्षक उपार्ाचंी (Safeguards) र्ोजना केिी 
होती. त्र्ापंैकी पणहिा हा की, कार्दे किण्र्ाची सत्ता िाजाच्र्ा हाती न ठेवता ती णविान् व णनःस्पहृ 
ऋणषवगाच्र्ा हाती ठेविी होती. िाज्र्कािर्ािास जरूि ते बहुतेक कार्दे स्मृतींत णिहून ठेविेिे असत. 
त्र्ातं फिक किण्र्ाचा अणधकाि िाजास नव्हता. कािमानाप्रमािे कार्द्यातं फिक किण्र्ाची जरूिी र्ासे, 
त्र्ा वळेी नवीन स्मृणत णिणहल्र्ा जात हकवा प्राचीन स्मृतींतून नवीन कािािा र्ोग्र् तो अथय काढीत असत. 
कार्दा बदििा तिी तो बदििा नाही, असे दाखणवण्र्ाची पद्धत (Fiction) प्रत्रे्क देशाच्र्ा प्राचीन 
न्र्ार्शास्त्रात आढळते. िाजाने मन्वाणद स्मतृींतीि कार्द्याचंीच अंमिबजाविी किावर्ाची, हे काणिदासाने 
‘नृपस्र् विाश्रमपािनं र्त्स एव धमो मनुना प्रिीतः।’ (िघु. १४, ६६); ‘िेखामात्रमणप क्षुण्िादामनोवयत्मयनः 
पिम् । न व्र्तीरु्ः प्रजास्तस्र् णनर्न्तुनेणमवृत्तर्ः।।’ (िघु. १, १७) र्ा श्लोकात सुचणविे आहे व न्र्ार् 
किताना अणतणथ िाजा धमयवते्त्र्ाचें साहाय्र् घेत असे, असे स्पष्ट म्हटिे आहे (िघु. १७, ३९). दुसिा संिक्षक 
उपार् हा की, िाजकुमािासं उत्तम णशक्षि देऊन व इंणिर्णनग्रहाचे महत्त्व त्र्ासं पटवनू त्र्ाचं्र्ापैकी र्ोग्र् 
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त्र्ा कुमािासच रु्विाज किीत असत. कौणटल्र्ाच्र्ा ‘अथयशास्त्रा’त िाजकुमािाचं्र्ा णशक्षिाणवषर्ी सणवस्ति 
णववचेन आहे व कामिोर्ाणद दुगुयिानंी नाश पाविेल्र्ा अनेक िाजाचंी उदाहििे देऊन 
‘तस्मादणिषड् वगयत्र्ागेन इणंिर्जर्ं कुवीत’ (स्वशिीिातीि षड् णिपूंचा त्र्ाग करून इंणिर्ावंि स्वाणमत्व 
णमळवाव)े, असा उपदेश केिा आहे. काणिदासकाळीही समुिगुप्त, चंिगुप्त इत्र्ाणदकाचंी णवित्ता, 
किानैपुण्र् वगैिेबद्दि जे णशिािेखातं उल्लखे आढळतात, त्र्ावंरून त्र्ाचं्र्ा णशक्षिाबद्दि चागंिी काळजी 
घेतिी जात असे, असे णदसते. मागे प्रर्ागच्र्ा स्तंर्ाविीि हणिषेिकृत प्रशस्तीतीि एक श्लोक णदिा आहे, 
त्र्ावरून पणहल्र्ा चिंगुप्ताने इति िाजकुमािानंा दूि सारून समुिगुप्तािा केवळ त्र्ाच्र्ा र्ोग्र्तेमुळेच 
आपिा उत्तिाणधकािी नेमिे होते, हे स्पष्ट णदसते; व र्ा अथाचे उल्लेख गुप्ताचं्र्ा इति णशिािेखातूंनही 
आळतात. काणिदासानेही ‘िघुवशंा’त णदिीपाने िघूच्र्ा णशक्षिाची णकती काळजी घेतिी होती ते वर्मििे 
आहे व ‘णनसगयसंस्कािणवनीत इत्र्सौ नृपेि चके्र रु्विाजशब्दर्ाक् ।’ (स्वर्ावतःच व णशक्षिानेही तो 
णवनर्संपि झािा आहे असे पाहून त्र्ािा रु्विाज केिे) असे स्पष्ट म्हटिे आहे. िाज्र्ावि अणतणथ िाजाने 
बाह्य शत्रूंस हजकण्र्ाच्र्ा अगोदि सहा अतंः- शत्रूंना हजकिे; दशिथािा मृगर्ा, द्यतू, मद्य आणि णस्त्रर्ा 
र्ापंकैी कशाचेच व्र्सन नव्हते (िघु. ९, ७); णदिीप ज्ञानी होता तिी वावदूक नव्हता, बिवान् होता तिी 
क्षमाशीि असे, दाता होता तिी बढाईखोि नव्हता, इत्र्ाणद वियनात िाजाच्र्ा अंगी कोिते गुि असाव ेव 
त्र्ाने कोिती व्र्सने टाळावी, र्ाचे त्र्ाने णदग्दशयन केिे आहे. िाजाने आिा जीवनक्रम कसा ठेवावा, 
र्ाणवषर्ी कौणटल्र्ाने आपल्र्ा ‘अथयशास्त्रा’त सणवस्ति णववचेन केिे आहे. त्र्ाने णदवस व िात्र णमळून चोवीस 
तासाचें सोळा र्ाग करून प्रत्रे्क र्ागास णनिणनिाळी कतयव्रे् नेमनू णदिी होती. त्र्ा णनर्मापं्रमािे 
काणिदासाचे नार्क चािताना णदसतात. (िाहत्रणदवणवर्ागेषु र्दाणदषं्ट महीर्तृाम् । तस्त्सषेव े णनर्ोगेन स 
णवकल्पपिाङमुखः।। िघु. १७, ४९). सकाळी िाजकृत्रे् पाहून झाल्र्ावि (कार्ासनादुस्त्थतः) णवहािाच्र्ा 
वळेी िाजा उवयशीचे हचतन किीत होता, असे ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त दाखणविे आहे. ‘शाकंुतिा’त कण्वणशष्ट्र् 
शकंुतिेसह िाजाकडे रे्तात, त्र्ावळेी तो िोकाचें न्र्ार्णनवाडे करून नुकताच उठिेिा होता; त्र्ामुळे 
तपस्वी आपिास रे्टावर्ास आिे आहेत, असे त्र्ास कळणवण्र्ाचे कंचुकीच्र्ा णजवावि रे्ते. र्ा सवय 
उल्लेखावंरून िाजाने सदैव प्रजाणहततत्पि िाहाव,े त्र्ात स्वसुखाचा अणर्िाष धरू नरे्, असा उपदेश 
काणिदासाने केिा आहे हकबहुना, िाजा र्ा शब्दाची व्रु्त्पणत्त ‘िाज्-शोर्िे’ र्ापासून न िावता ‘िि-्
अनुिंजन कििे’र्ा धातूपासून िावनू (‘तथैव सौऽर्दून्वथो िाजा प्रकृणतििनात् ।’) प्रजानुिंजन हेच िाजाचे 
ध्रे्र् असाव,े असे त्र्ाने सुचणविे आहे  
  

कर—िाजािा प्रजेकडून प्राप्तीचा एकषष्ठाशं र्ाग कि म्हिून णमळत असे. हा सवय विांवि व 
आश्रमावंि बसणविेिा असे (‘र्थास्वमाश्रमिैके्र विैिणप षडंशर्ाक् ।’ िघु. १७, ६५). अिण्र्ात िाहिािे 
वानप्रस्थ व तपस्वी हेही अिण्र्ात उत्पि होिाऱ्र्ा नीवाि धान्र्ाचा षष्ठाशं िाजाच्र्ा अणधकाऱ्र्ानंा 
देण्र्ासाठी नदीच्र्ा काठी िास करून ठेवीत असत (‘तान्र्ञ्छषष्ठाणङ्कतसैकताणन णशवाणन वस्तीथयजिाणन 
कणच्चत् ।’) तथाणप दुष्ट्र्न्तासािखे महात्मे त्र्ाची अपेक्षा किीत नसत. त्र्ाऐवजी अिण्र्वासी िोक आपिास 
स्वतःच्र्ा तपिरे्चा सहावा णहस्सा देतात (तपःषड् र्ागमक्षय्र्ं ददत्र्ािण्र्का णह नः ।’ शाकु.) से दुष्ट्र्न्त 
म्हितो. संपत्तीच्र्ा िोर्ाने िाजाने प्रजेकडून पैसा उकळू नरे्. कि म्हिून घेतिेल्र्ा पैशाचा णवणनर्ोग 
प्रजेच्र्ा कल्र्ािाथयच केिा पाणहजे, हे तत्त्व कवीने अनेक णठकािी प्रणतपाणदिे आहे (‘प्रजाना मेव र्तू्र्थं स 
ताभ्र्ो बणिमग्रहीत् । सहस्त्रगुिमुत्स्त्रष्टुमादते्त णह िसं िणवः।’ िघु. १, १८). िघूने णदस्ग्वजर् करून जी अिोट 
संपणत्त णमळणविी णतचा णवणनर्ोग र्ज्ञ किण्र्ात केिा. त्र्ानंति एक णविान् ब्राह्मसि गुरुदणक्षिेकणिता 
आिा; त्र्ा वळेी स्वतःच्र्ा इभ्रतीकणिता प्रजेवि जास्त कि न िादता त्र्ाने प्रत्र्क्ष कुबेिावि चाि किण्र्ाचे 
ठिणविे व त्र्ाकडून णमळािेिी सोन्र्ाची सवय िास त्र्ा ब्राह्मसिास देऊ केिी. दुष्ट्र्न्ताच्र्ा िाज्र्ात कोिी 
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अत्र्ंत धनवान् व्र्ापािी णनपुणत्रक असता मेिा; तेव्हा तत्कािीन कार्द्याप्रमािे त्र्ाची संपणत्त िाजािा 
णमळत होती, तिी णतचा िोर् न धिता त्र्ाची कोिी स्त्री गर्यवती असल्र्ास त्र्ा गर्ाच्र्ा नाव े ती िाखून 
ठेवावी, अशी दुष्ट्र्न्ताने आज्ञा केिी. र्ावरून िाजेिोकाचं्र्ा अंगी णनिोर्ीपिा असिे कसे आवश्र्क आहे, 
ते काणिदासाने दाखणविे आहे. 
 

राज्यकिणर्व्ये—िोकाकंडून किर्ाि घेतल्र्ामुळे िाजािा अनेक कतयव्रे् प्राप्त होतात. त्र्ापंकैी 
प्रमुखाचंा णनदेश ‘प्रजाना ंणवनर्ाधानाि क्षिाद् र्ििादणप । स णपता णपतिस्तासा ंकेविं जन्महेतवः ।।’ (िघु. 
१, २४) र्ा श्लोकात केिा आहे. िोकाचें िक्षि कििे, त्र्ानंा णशक्षि देिे व त्र्ानंा उपजीणवकेची साधने 
प्राप्त करून देिे ही िाजाची मुख्र् कतयव्रे् ‘िघुवशंा’तीि िाजानंी उत्तम िीतीने पाि पाडिी होती, असे 
काणिदासाने दाखणविे आहे. त्र्ाचं्र्ा कािकीदीत िोकानंा शत्रूंची स्वािी माहीत नव्हती; णदिीपाच्र्ा 
कडक णशस्तीमुळे िोकानंा चोिाची जािीव र्ाषेतीि तणिषर्क शब्दावंरूनच होत असे; 
पुत्रजन्मोत्सवप्रसंगी मुक्त किण्र्ास त्र्ाच्र्ा बंणदखान्र्ात एकही कैदी नव्हता; त्र्ाच्र्ा िाज्र्ात इतकी 
शातंता व सुव्र्वस्था होती की, िात्री णवहािस्थिी जात असताना श्रमल्र्ामुळे अणर्साणिका वाटेविच 
णनिावश झाल्र्ा, तिी त्र्ाचं्र्ा अंगाविीि वस्त्र हिणवण्र्ाची वाऱ्र्ाची छाती नव्हती; दशिथाच्र्ा िाज्र्ात 
िोगिाईही नव्हती, मग शत्रूचे नाव कुठिे? (िघु. ९, ४); अणतथीच्र्ा कािकीदीत व्र्ापाऱ्र्ानंा नद्या 
णवणहिीसािख्र्ा व वने उपवनासंािखी वाटू िागिी; उत्तुंग पवयतावंि ते घिातल्र्ाप्रमािे णनःशकंपिे वावरू 
िागिे (िघु. १७, ६४), इत्र्ाणद वियन ‘िघुवशंा’त आिे आहे. व्र्ापाऱ्र्ापं्रमािे तपिर्ा कििाऱ्र्ा 
ऋणषवगाचे िाक्षसाणदकापंासून संिक्षि कििे हे िाजाचे प्रधान कतयव्र् मानिे जात असे. म्हिून आपिाकडे 
तपस्वी आिे, असे समजताच ‘ऋषींच्र्ा तपिरे्त काही णवघ्न ति आिे नसेि ना? तपोवनातीि प्राण्र्ानंा 
कोिी इजा ति केिी नाही ना? माझ्र्ा दुष्ट्कृत्र्ामुंळे अिण्र्ातीि ितावृक्षानंा पुष्ट्पे व फळे रे्ण्र्ाचे थाबंिे 
नसेि ना?’ असे नाना प्रकािचे णवकल्प दुष्ट्र्न्ताच्र्ा मनात रे्तात. अशा तऱ्हेचेच प्रश्न कौत्सास णवचाििे 
आहेत (िघु. ५, ५-९). त्र्ावरून िाज्र्ातीि शातंता व सुव्र्वस्था र्ाणंवषर्ी काणिदासाचे णवचाि समजून 
रे्तात. 
 

वशक्षण—िोकानंा णशक्षि देिे हेही िाजाचे प्रधान कतयव्र् मानिे जात असे. र्ाकणिता िाज्र्ात 
णठकणठकािी नदीच्र्ा काठी ऋषींचे आश्रम असत व त्र्ाचं्र्ा णनवाहाकणिता र्ोवतािची जमीन ठेविेिी 
असे. तेथीि णशक्षिक्रम णनर्मवघ्नपिे चािावा म्हिून िाजाने एक अणधकािीही नेमिेिा असे. आपि अशा 
तऱ्हेचा अणधकािी असून आश्रमातीि कृत्रे् णनर्मवघ्नपिे चाििी आहेत कार्, हे पाहण्र्ासाठी तपोवनात 
आिो आहो, अशी ‘शाकंुतिा’त दुष्ट्र्न्त प्रथम बताविी कितो. णशक्षिक्रम संपल्र्ावि णशष्ट्र्ािा गुरूिा 
दणक्षिा द्यावी िागे, तीही िाजाकडून णमळे व र्ाप्रमािे अप्रत्र्क्षपिेही िाजा णशक्षिास िव्र्िािा मदत किीत 
असे. कौत्स नावाच्र्ा ब्रह्मसचाऱ्र्ास गुरुदणक्षिेकणिता चौदा कोटी रुपरे् िागिे, ते िघूने कुबेिाकडून 
णमळणविे, असा प्रसंग ‘िघुवशंा’त वर्मििा आहे. 
 

पोषण—िाजेिोक िस्ते, पूि इत्र्ाणद दळिवळिाची साधने वाढवनू सवयत्र शातंता व सुिणक्षतता 
िाखून व्र्ापाऱ्र्ानंा उते्तजन देत. पि त्र्ाखेिीज स्वतःही संस्थानातफे अनेक िहानमोठे कािखाने चािवीत 
असत. त्र्ातं िोकानंा उपजीणवकेचे साधन णमळत असे. काणिदासाच्र्ा गं्रथातं त्र्ाचें सणवस्ति वियन नाही; 
पि एकदोन णठकािी सेतु म्हिजे मोठमोठे पूि बाधंिे, शतेी कििे, वन्र् हत्ती पकडिे, खािींतून ित्ने 
काढिे इत्र्ाणद कमांचा णनदेश ंआहे, त्र्ावरून त्र्ाचंी कल्पना किता रे्ते (िघु. १६, २ ; १७, ६६). 
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यज्ञकमण—काणिदासकाळी र्ज्ञकृत्र्ानंी देव सतुंष्ट होतात व र्ोग्र्वळेी जिवृणष्ट कितात (िघु. १, 
६२) अशी िोकाचंी धार्ममक श्रद्धा असल्र्ाने िाजेिोक वळेोवळेी अनेक र्ज्ञ किीत असत. दणक्षिेतीि 
सातवाहन व वाकाटक र्ानंी आप्तोर्ाम, अस्ग्नष्टोम इत्र्ाणद अनेक र्ज्ञ केल्र्ाचे कोिीव िेखातं नमूद आहे. 
काणिदासानेही आपल्र्ा गं्रथातं णदिीप, िघु इत्र्ाणद िाजानंी र्ज्ञ केल्र्ाचे वियन केिे आहे. णदिीप र्ज्ञाने 
स्वगाचे, व इन्ि वृष्टीने मृत्रु्िोकाचें धािि किीत असे (िघु. १, २६). वणसष्ठाश्रमास जाताना स्वतः 
र्ाणज्ञकानंा णदिेल्र्ा ग्रामातूंन णदिीपािा र्ज्ञस्तंर् उरे् असिेिे णदसिे, असे काणिदासाने वर्मििे आहे. 
त्र्ावरून र्ज्ञकमाकणिता िाजेिोक णविान् व धार्ममक ब्राह्मसिासं अग्रहाि देत असत, असे णदसते. 
  

 र्ाणशवार् धमयसंिक्षि, न्र्ार्दान इत्र्ाणद कतयव्रे् िाजाने किावर्ाची असत. िाजाने िोकाकंडून 
स्मृत्रु्क्त विाश्रमधमाचे आचिि किवावे, कोिािाही स्वजाणतणवणहत कमे टाकून पिजातीची कमे करू 
देऊ नरे्, स्वतः िाजाने िोकाचें कजे्ज पाहून णनःपक्षपातीपिाने वादी व प्रणतवादी र्ाचें समाधान होईि असा 
न्र्ार् द्यावा, असे काणिदासाने अनेक णठकािी सुचणविे आहे. णदिीपािा नेहमी गुिाचंी चाड होती; सज्जन 
मनुष्ट्र् आपिा शत्रु असिा तिी तो त्र्ािा मान देत असे व आपल्र्ा मजीतिा मनुष्ट्र् दुवयतयनी णनघािा ति 
त्र्ाचा त्र्ाग किीत असे; अपिाधानुरूप णशक्षा देऊन िघूने सवय िोकाचंी मने आकर्मषत केिी, इत्र्ाणद 
वियनाने णनःपक्षपाणतत्व, न्र्ार्ीपिा इत्र्ाणदकाचें महत्त्व काणिदासाने दाखणविे आहे.  
  

संिक्षि, णशक्षि, पोषि इत्र्ाणद णवणवध प्रकािे िघुवशंातीि िाजे आपल्र्ा प्रजेचे पािन किीत 
असल्र्ाने तेच खिे प्रजेचे णपते होत, असे काणिदासाने अनेक णठकािी म्हटिे आहे. प्रजेच्र्ा शोकाचे कािि 
शोधून ते दूि किण्र्ात तत्पि असल्र्ामुळे सवांना िाम पुत्राच्र्ा णठकािी झािा होता (तेनास िोकः णपतृमान्  
णवनेत्रा तेनैव शोकापनुदेश पतु्री । िघु. १४, २३), ‘जवळ खूप सपंणत्त असते तोवि मनुष्ट्र्ाच्र्ा र्ोवती त्र्ाचे 
नातेवाईक जमतात ; पि ती सपंुष्टात आल्र्ावि घटकेत त्र्ाचंी पागंापागं होते. िाजा ! तू मात्र सदैव 
िोकाचं्र्ा उपर्ोगी पडत असल्र्ामुळे तुझ्र्ा णठकािी बधुंत्व पिमावधीस गेिे आहे’, असे वैताणिक म्हितो, 
ते दुष्ट्र्न्तचणितावरून अक्षिशः खिे णदसते. अशा प्रकािे अष्टौप्रहि प्रजेच्र्ा कल्र्ािाची हचता वाहिािा िाजा 
एक प्रकािे तपिर्ाच किीत असतो ; म्हिून त्र्ािा िाजर्मष ही पदवी शोर्ते, हे काणिदासाने खािीि 
श्लोकात दाखणविे आहे ––  
 

अध्याक्रान्िा वसविरमुिाप्याश्रमे सवणभोनये 
रक्षायोगादयमवप िपः प्रत्यहं सवञ्चिोवि । 
अस्यावप द्या ंस्पृशवि ववशिश्चारणिन्िगीिः 
पुण्यः शब्दो मुविवरवि मुहुः केविं राजपूवणः ।।  

शाकु॰ २,१४. 
  

प्राचीन काळी इति िाजानंा हजकून स्वतः चक्रवती व्हाव,े अशी प्रत्रे्क िाजाची महत्त्वाकाकं्षा असे. 
इति िाजानंा आपिे सावयर्ौमत्त्व मान्र् किावर्ास िावावे, म्हिून णदिीपाने नव्र्ाण्िव अश्वमेध केिे व 
िघूने णदस्ग्वजर् केिा. र्ा णदस्ग्वजर्ात िघूने अनेक िाजाचंा पिार्व केिा. णकत्रे्क ति रु्द्धात माििे गेिे; 
तथाणप, त्र्ाचंी िाज्रे् खािसा न किता त्र्ाचं्र्ाकडून किर्ाि घेऊन व मृत िाजाचं्र्ा मुिास गादीवि 
बसवनू िघु पित णफििा. शत्रूवि णवजर् णमळणविे, हे गौतमधमयसूत्रात क्षणत्रर्ाचें कतयव्र् साणंगतिे आहे. पि 
हा णवजर् पििाज्रे् िोर्ाने णगळंकृत किण्र्ाकणिता नसे, ति दुबयिाचें संिक्षि व दुजयनाचें पाणिपत्र् करून 
धमाचे िाज्र् पृर्थवीवि प्रणतष्ठाणपत किाव,े व अश्वमेध, िाजसूर्, णवश्वणजत् र्ासंािखे मोठमोठे र्ज्ञ करून 
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देवासं संतुष्ट किाव,े र्ाकणिताच असे, हे दाखणवण्र्ाकणिता जगजे्जत्र्ा िघूस ‘धमयणवजर्ी’ असे साथय णवशषेि 
काणिदासाने िाणविे आहे (िघु, ४, ४३). णिस्ती शकाच्र्ा पणहल्र्ा तीन शतकातं शक व कुशािवशंीर् 
पिकी िाजाशंी टक्कि देऊन हहदु धमािा पनुरुज्जीणवत किण्र्ाचे सामर्थर्य हहदुस्थानच्र्ा िहानसहान िाज्र्ातं 
नव्हते. ते कार्य णदस्ग्वजर्ी समुिगुप्त व णितीर् चंिगुप्त र्ानंीच केिे, म्हिून चक्रवर्मतत्वाचे ध्रे्र् कवीिा 
पटून त्र्ाने आपल्र्ा गं्रथातं त्र्ाचा पुिस्काि केिेिा णदसतो. 
  

वशक्षण—काणिदासाच्र्ा ‘णवक्रमोवयशीर्’, ‘शाकुन्ति’ व ‘िघुवशं’ र्ा गं्रथातं आश्रमातंीि पणिस्स्थणत 
वर्मििी आहे व ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकात णशक्षिशास्त्रातीि ताणत्त्वक णवचाि आिे आहेत, त्र्ावंरून. 
कवीची णशक्षिणवषर्क मते अजमावता रे्तात. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ त मािणवकेचा नाट्यप्रर्ोग िाजासमोि 
व्हावा, र्ा उदे्दशाने णवदूषकाने तो प्रसंग जुळवनू आििा आहे; म्हिून तेथीि पणिव्राणजकाणदकाचं्र्ा 
र्ाषिातंीि णशक्षिणवषर्क णवचाि एकागंी र्ासून ते काणिदासाचे नसाव,े अंशी शकंा रे्ण्र्ाचा संर्व आहे. 
तथाणप, ते तसे असते ति धाणििीने त्र्ाणंवरुद्ध आके्षप घेतिा असता. एकदोन णठकािी मतरे्दािा जागा 
होती तेथे णतने तो घेतिा आहेही; त्र्ावरून त्र्ा प्रवशेात काणिदास आपिे सवयसंमत होण्र्ासािखे 
णशक्षिणवषर्क णवचाि सागंत आहे, र्ाणवषर्ी सशंर् िाहत नाही. 
  

काणिदासीर् गं्रथात तपोवनातंीि ऋषींचे आश्रम हीच णशक्षिाची मुख्र् कें िे म्हिून वर्मििी आहेत. 
हे आश्रम बहुधा मोठमोठ्या नगिापंासून िाबं एखाद्या नदीच्र्ा तीिी वसिेिे असत. ‘शाकंुतिा’ तीि 
कण्वाश्रम दुष्ट्र्न्ताच्र्ा िाजधानीपासून काही णदवसाचं्र्ा वाटेवि णहमािर्ाच्र्ा पार्र्थर्ाशी माणिनी तीिावि 
होता, असे त्र्ा नाटकातीि उल्लेखावंरून णदसते. ‘िघुवशंा’ तीि वणसष्ठाश्रमास पोचण्र्ास णदिीपास 
जवळजवळ णदवसर्ि िथातून प्रावस किावा िागिा, असे वर्मििे आहे. ‘णवक्रमोवयणशर्ा’ तीि च्र्वनाश्रम 
मात्र िाजधानीपासून फाि दूि नसावा ; कािि तेथून िाजधानीत रे्ण्र्ास तपासी व िाजकुमाि आरु् र्ानंा 
फाि वळे िागिेिा णदसत नाही. र्ाणशवार् श्रीमंत िोक घिी णशक्षक ठेवूनं आपल्र्ा मुिासं णशक्षि देत 
असत, असे णदसते. िघु, पावयती इत्र्णदकाचें णशक्षि घिीच णवणवध णवषर्ांतीि णशक्षक ठेवनू झािेिे णदसते. 
मािणवका व इिावती र्ानंा नृत्र्गार्नाणदकाचें णशक्षि देण्र्ास िाजवायात स्वतंत्र नाट्याचार्य ठेविे होते. 
क्वणचत् णपता पुत्रास व पणत पत्नीस काही णवषर् णशकवीत असावे. िघूिा आपल्र्ा णपता णदिीप र्ापासूनच 
धनुर्मवद्या प्राप्त झािी होती व इंदुमती ही अजाची िणितकिा णशकिािी णप्रर्णशष्ट्र्ा होती, असे कवीने 
वर्मििे आहे.  
  

आश्रमात मुिापं्रमािे मुिींनाही णशक्षि णदिे जात असे. प्रचीन काळंी गृहस्थाश्रमातीि कतयव्रे् 
केल्र्ावि िोक वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून तपिरे्कणिता एखाद्या तपोवनात जात, त्र्ावळेी त्र्ाचं्र्ाबिोबि 
त्र्ाचंी िहान मुिेही असत, असे णदसते. मािीचाश्रमात सवयदमनािा पाणहल्र्ावि व तो पुरुवशंातीि आहे, 
असे समजल्र्ावि दुष्ट्र्न्तािा तो एखाद्या वानप्रस्थी पौिव िाजाचा मुिगा असेि, असे वाटिे. ‘तुजकणिता 
फुिे, फळे व देवताचं्र्ा नैवदे्याकणिता उपरु्क्त असिेिे वन्र् नीवाि धान्र् आिनू व तुझ्र्ाशी गोड बोिून 
मुणनकन्र्ा तुझ्र्ा दुःखाचा पणिहाि कितीि’, असे सागंून वास्ल्मणक ऋषींनी वनात टाकिेल्र्ा सीतेचे 
सातं्वन केिे. ‘शाकंुतिा’-तीि णप्रर्वदंा, अनसूर्ा व शकंुतिा र्ा आश्रमातच वाढल्र्ा व णशकल्र्ा होत्र्ा. 
मुिामुिींचे एकत्र णशक्षि होत असे हकवा त्र्ाचें णनिणनिाळे वगय असत, र्ाचा उल्लखे मात्र काणिदासाच्र्ा 
गं्रथातं नाही. तथाणप, त्र्ाच्र्ानंति सुमािे तीनश े वषांनी होऊन गेिेल्र्ा र्वर्तूीच्र्ा ‘उत्तििामचणिता’त 
आते्रर्ी, िव व कुश र्ाचें काही काळ एकत्र णशक्षि झािेिे दाखणविे आहे. त्र्ावरून काणिदासकाळीही 
तशीच पद्धत असण्र्ाचा संर्व आहे. 



 अनुक्रमणिका 

र्ा आश्रमातं सामान्र्तः उपनर्न झाल्र्ावि म्हिजे वर्ाच्र्ा आठव्र्ा वषापासून मुिे घेत असत, 
असे णदसते. तेथे त्र्ाचें णशक्षि वर्ाच्र्ा सोळा ते वीस वषांपरं्त होत असावे. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’ तीि आरु् 
नामक िाजकुमाि आश्रमातीि णशक्षि सपंण्र्ाच्र्ा वळेी कवच धािि किण्र्ास र्ोग्र् झािा होता, असे 
कवीने वर्मििे आहे, त्र्ावरून त्र्ावळेी त्र्ाचे वर् सोळा सतिा वषाचे असावे, असे वाटते. ब्राह्मसिवगातीि 
बुणद्धमान्  णवद्याथी चौदाही णवद्याचंा अभ्र्ास किीत. त्र्ानंा अथातच जास्त वष े अध्र्र्न किाव े िागे. 
शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा उपवि होईपरं्त आश्रमात िाहत होत्र्ा व शकंुतिेनंति िौकिच त्र्ाचंाही णववाह 
किण्र्ाचा कण्वाचंा णवचाि होता, असे कळते. ‘हािीतधमयसूत्रा’त आश्रमात णशक्षि घेिाऱ्र्ा णवद्यार्मथनींचे 
सद्योवधू व ब्रह्मसवाणदनी असे दोन वगय वर्मििे आहेत. र्ापंकैी पणहल्र्ा वगातीि कन्र्ाचंा णशक्षि संपल्र्ावि 
णववाह होत असे व दुसऱ्र्ा वगातीि कन्र्ा आमिि आश्रमात ब्रह्मसचर्यव्रताने िाहत असत.अशीच पणिस्स्थणत 
काणिदासकाळीही असावी ; म्हिून दुष्ट्र्ंताने शकंुतिेच्र्ा सख्र्ासं ‘ही णववाहापरं्त वैखानसव्रताचे आचिि 
कििाि आहे हकवा रे्थेच सदैव हणििींच्र्ा सहवासात िाहिाि आहे’, असा शकंुतिेणवषर्ी प्रश्न केिा 
आहे. असो. 
  

आश्रमात घेताना णवद्यार्थर्ाच्र्ा शीिाची नीट चौकशी किीत. जो वतयनाने शुद्ध, बुणद्धने चिाख, 
कामात प्रमाद न कििािा व ब्रह्मसचर्ाने रु्क्त असेि त्र्ािाच णवद्यादान किावे, म्हिजे ती णवद्या वीर्यवती 
िाहते, असे र्ास्काचार्ांच्र्ा ‘णनरुक्ता’त व ‘मनुस्मृती’त म्हटिे आहे. सस्च्छष्ट्र्ािा णवद्या णदिी असता 
गुरूिा पुढे पिाताप किण्र्ाची पाळी रे्त नाही, हे काणिदासाने, ‘वत्से, सुणशष्ट्र्पणिदते्तव 
णवद्याऽशोचनीर्ाणस संवृत्ता’ र्ा कण्वोक्तीतीि उपमेने सुचणविे आहे. 
  

आश्रमातीि जीवनक्रम अगदी साधा असे. िाहण्र्ािा वृक्षपिांनी तर्ाि केिेिी पियशािा, 
नेसण्र्ास वल्किे, र्ोजनास अकृष्टिोही म्हिजे जमीन नागंिल्र्ाणशवार् उगविाऱ्र्ा नीवाि धान्र्ाचे पदाथय, 
वन्र् फळे व कंदमुळे, णनजण्र्ास दर्ाची शय्र्ा हकवा हणििचमय, अशी आश्रमातीि व्र्वस्था असे (िघु. १९, 
५ ; १४, ८१) ; िात्री णदव्र्ाकणिता इंगुदी (हहगिबटेा) च्र्ा तेिाचा उपर्ोग किीत ; जखमेवि औषध 
म्हिूनही त्र्ाचा उपर्ोग होत असे (शाकु. १, १४). काणिदासाने एका उपमेत 
(‘पणिमाद्याणमनीर्ामात्प्रसादणमव चेतना’ िघु. १७, १०) म्हटल्र्ाप्रमािे पहाटेच्र्ा प्रहिी बुणद्ध प्रसि असते, 
म्हिून पहाटे उठून णवद्याथी अध्र्र्नास िागत.  त्र्ाचं्र्ा अध्र्र्नाने णदिीपािा पहाट झािी, असे 
समजल्र्ाचे ‘िघुवशंा’त दाखणविे आहे. सकाळी व संध्र्ाकाळी सणमधा, कुश, फळे वगैिे आिण्र्ाकणिता 
तपस्वी व णवद्याथी तपोवनाबाहेि जात असत. णस्त्रर्ानंा व णवद्यार्मथनींना जवळपासच्र्ा नदीतून हकवा 
पािवठ्यावरून गृहकृत्र्ाकंणिता हकवा झाडासं घािण्र्ाकणिता पािी आिाव ेिागे. सकाळी व सार्ंकाळी 
अग्नीची पूजा व होम होत असत (िघु. १, ५३).  
  

आश्रमात सदैव शातंतेचे वाताविि असल्र्ाने तेथीि पशुपक्ष्र्ावंिही त्र्ाचा पणििाम झाल्र्ाणशवार् 
िाहत नसे. वास्ल्मकीच्र्ा आश्रमात सवय प्रकािचे प्रािी तपस्व्र्ाचं्र्ा संसगाने शातं स्वर्ावाचे झािे होते, असे 
काणिदासाने म्हटिे आहे. आश्रमात कोिीही प्राण्र्ाचंी हत्र्ा करू नरे्, असा कडक णनर्म असे. णशकाि 
किता किता दुष्ट्र्ंत कण्वाच्र्ा तपोवनाजवळ जाऊन पोहोचिा. तेथे एक मृग आपल्र्ा आटोक्र्ात आिा, 
असे पाहून तो बाि माििाि इतक्र्ात सणमधा आििािे तपस्वी मध्रे् पडिे व त्र्ानंी िाजािा ‘हा आश्रममृग, 
अतएव अवध्र् आहे’ असे सागंून बाि पित घेण्र्ाणवषर्ी णवनंती केिी व ती िाजाने ऐकिी, असा प्रसंग 
‘शाकंुतिा’त घातिा आहे. ‘णवक्रमोवयशीर्ा’त ऋणषकुमािाबंिोबि फुिे, सणमधा वगैिे आिण्र्ाकणिता 
गेिेल्र्ा आर्ूने संगमनीर् मणि घेऊन जािाऱ्र्ा गृध्रािा बाि मारून खािी पाडिे, हे आश्रमाच्र्ा 
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णनर्माणंवरुद्ध कृत्र् झािे, म्हिून च्र्वनऋषींनी तापसीिा त्र्ािा त्र्ाच्र्ा नातेवाईकाकंडे पाठणवण्र्ास 
साणंगतिे. र्ावरूनही आश्रमातीि णशस्त कशी पाळिी जात असे, ते णदसून रे्ते. 
  

आश्रमातं ब्राह्मसिकुमािासं चौदाही णवद्याचें णशक्षि णमळे. र्ा णवद्याचंा उल्लखे मागे आिाच आहे. 
क्षणत्रर् कुमािासं आवश्र्क असे धनुवेद-णशक्षिही आश्रमातं देत असत, असे ‘णवक्रमोवयशीर्ा’ तीि विीि 
प्रसंगावरून णदसून रे्ते. णस्त्रर्ासं णिणहिे, वाचिे, णचत्रकमय, संगीतकिा, गृहकृत्रे् इत्र्ाणद उपरु्क्त प्रकािचे 
णशक्षि देत असत, असे ‘शाकंुतिा’ तीि शकंुतिा व णतच्र्ा सख्र्ा र्ाचं्र्ा र्ाषिावंरून णदसून रे्ते. ज्र्ा 
णस्त्रर्ानंा संसािात पडावर्ाचे असेि त्र्ानंा बागाइतीचे णशक्षि अवश्र् द्यावे, असा काणिदासाचा अणर्प्रार् 
णदसतो. वृक्षानंा र्ोग्र् वळेी पािी देऊन त्र्ाचंी जोपासना किण्र्ाने णस्त्रर्ाचं्र्ा हृदर्ात नकळत हळूहळू 
अपत्र्पे्रमाचा अंकुि फुटतो, असे त्र्ाने अनेक णठकािी म्हटिे आहे. तपिर्ा किीत असता ज्र्ा वृक्षानंा 
पावयतीने पािी घािून वाढणविे त्र्ाचं्र्ाणवषर्ी णतिा कार्मत्तकेर्ापेक्षा जास्त पे्रम वाटू िागिे; आश्रमातीि 
िहान वृक्षानंा स्वतःिा उचिता रे्तीि अशा घटानंी पािी घािण्र्ाने पुत्रोत्पत्तीपूवीच तुिा अपत्र्पे्रमाचा 
अनुर्व रे्ईि, असे वाल्मीकीने सीतेिा साणंगतिे होते, असे काणिदासाने वर्मििे आहे. काही णस्त्रर्ा 
पुरुषापं्रमािे इतिही णवद्याचंा अभ्र्ास किीत असतीि. ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ तीि पणिव्राणजका अशा तऱ्हेची 
णवणवधणवद्यापािंगत णवदुषी णदसते. 
  

‘र्तस्त्वर्ा ज्ञानमशषेमाप्त ं िोकेन चतैन्र्णमवोष्ट्ििश्मेः।’ र्ा पकं्तीत काणिदासाने अज्ञानाचा नाश 
करून मनुष्ट्र्ािा नवीन दृणष्ट प्राप्त करून देिाऱ्र्ा णशक्षकािा िात्रीचा अधंकाि दूि सारून सवय णवश्वात चैतन्र् 
उत्पि कििाऱ्र्ा सूर्ाची उपमा णदिी आहे व त्र्ार्ोगे समाजात णशक्षक वगािा णकती मान णमळािा 
पाणहजे, हे सूणचत केिे आहे. खिा णशक्षकही णवदे्यविीि णनष्ठेने अध्र्ापनकार्य किीत असतो; जो केवळ 
उदिर्ििाथय णवदे्यचा उपर्ोग कितो, त्र्ािंा ज्ञानरूपी मािमसािा णवकिािा वािी म्हितात (र्स्र्ागमः 
केविजीणवकार्ै तं ज्ञानपण्र्ं वणिजं वदस्न्त ।), असे स्पष्ट उद्ध गाि त्र्ाने ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’त काढिे 
आहेत. सवय णशक्षक सािख्र्ा र्ोग्र्तेचे नसतात. काहींचे ज्ञानर्ाडंाि णवशाि असते, पि त्र्ानंा णशष्ट्र्ािा 
आपिी णवद्या णशकवण्र्ाचे साधत नाही. काहींचे ज्ञान तुटपुजें असिे तिी ते णशकणवण्र्ाची त्र्ाचंी हातोटी 
चागंिी असते. हे दोन्ही गुि ज्र्ाचं्र्ा णठकािी एकवटिे आहेत, तोच सवय णशक्षकातं श्रेष्ठ समजावा, असा 
स्वानुर्व काणिदासाने ‘णश्लष्टा णक्रर्ा कस्र्णचदात्मससं्था सङ् क्रास्न्तिन्र्स्र् णवशषेरु्क्ता । र्स्र्ोर्र्ं साधु स 
णशक्षकािा ंधुणि प्रणतष्ठापणर्तव्र् एव ।।’ (माि. १, १६) र्ा श्लोकात साणंगतिा आहे. 
  

णवद्यार्थर्ाच्र्ा मनाचा कि, बुणद्ध, पात्रता इत्र्ाणद ओळखून त्र्ािा र्ोग्र् तो णवषर् णनवडण्र्ात 
णशक्षकाचे कौशल्र् णदसून रे्ते. अशी काळजी प्रथमच घेतिी असता णवद्यार्थर्ाचे व णशक्षकाचे श्रम फुकट 
जात नाहीत व णवद्यार्थर्ािा पिीके्षच्र्ा वाऱ्र्ा किाव्र्ा िागत नाहीत. हे तत्त्व आता सवयमान्र् झािे आहे व 
तेच काणिदासाने ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ तीि पात्राचं्र्ा वादणववादात पुढे माडंिे आहे. उर्र्ता 
नाट्याचार्ांनी आपापल्र्ा णशष्ट्रे्कडून नाट्याची पिीक्षा देऊन आपिे णशक्षिनैपुण्र् दाखवाव,े असे 
पणिव्राणजकेने सुचणवताच धाणििी म्हिते, ‘एखादी णवद्यार्मथनी मंदबुणद्ध असल्र्ामुळे णशक्षिाचे चीज किीत 
नसेि ति त्र्ाचा दोष णशक्षकाच्र्ा माथी मािावा कार्?’ त्र्ावि णवदूषक उत्ति कितो, ‘णशक्षिाकणिता 
अर्ोग्र् णवद्यार्मथनीची णनवड किण्र्ात णशक्षकाचे मंदबणुद्धत्व णदसून रे्ते’. इतित्रही ‘णक्रर्ा णह वस्तूपणहता 
प्रसीदणत’ (िघु. ३, १९) र्ोग्र् णवद्याथी पाहून णशक्षि णदल्र्ास ते फिप्रद होते, असे कवीने म्हटिे आहे. 
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विीि प्रवशेात काणिदासाने णवद्यार्थर्ांसही काही सूचना केल्र्ा आहेत. 
‘अपणिणनणष्ठतस्र्ोपदेशस्र्ान्र्ाय्र्ं प्रकाशनम् ’ घेतिेिे णशक्षि पूियपिे आत्मसात् झाल्र्ाखेिीज पिीके्षस 
बसण्र्ाने त्र्ाचंी स्वतःची हाणन व णशक्षकास अन्र्ार् होतो. हल्ली पिीक्षा पास होण्र्ावि सवय मदाि असल्र्ाने 
व पिीक्षा ही बहुताशंी िॉटिी आहे असा समज सवयत्र पसिल्र्ाने पुष्ट्कळ णवद्याथी समाधानकािक तर्ािी 
नसताही पिीके्षस बसतात. पुष्ट्कळदा ते नापास होतात; पि र्दाकदाणचत् पास झािे तिी त्र्ानंा णमळािेिे 
ज्ञान पूियपिे मनात णर्निे नसल्र्ामुळे पुढीि वगात हकवा व्र्वहािात त्र्ाचा काही उपर्ोग होत नाही. 
तसेच केवळ घोकून कोितीही णवद्या हस्तगत होत नसून णतचा पद्धतशीि अभ्र्ास किावा िागतो, हे कवीने 
‘णवद्यामभ्र्सनेनेव प्रसादणर्तुमहयणस’ (िघु, १, ८८) र्ा उपमेत सुचणविे आहे. 
  

णशक्षक व णवद्याथी र्ाप्रमािे पिीक्षा घेिािी णवश्वणवद्यािरे् व मंडळे र्ासंही काही उपरु्क्त सूचना 
विीि प्रवशेात सापडतीि. हिदत्त व गिदास र्ाचं्र्ा किहाचा णनवाडा आपि किावा, असे िाजाने 
पणिव्राणजकेस म्हिताच ती हसून म्हिते, ‘पुिे ही थट्टा! जवळ शहि असता ित्नाचंी पिीक्षा कोिी खेडेगावात 
किीि कार्?’ त्र्ावि िाजा म्हितो, ‘आपि णवदुषी व मध्र्स्थ आहा. मी व िािी दोघेही र्ाचें पक्षपाती 
आहो.’ र्ात णवद्यार्थर्ांचे नातेवाईक हकवा त्र्ानंी पास होण्र्ात ज्र्ाचें णहतसंबधं आहेत, अशानंा पिीक्षक नेम ू
नरे्, त्र्ाचं्र्ा हातून कळत न कळत पक्षपात होण्र्ाचा सरं्व असतो, हे काणिदासाने सुचणविे आहे. तसेच 
पुढे ‘सवयज्ञस्र्ाप्रे्काणकनो णनियर्ाभ्रु्पगमो दोषार्’ र्ा पणिव्राणजकेच्र्ा उक्तीत एकाच पिीक्षकाच्र्ा मतावि 
पिीके्षचा णनकाि िावल्र्ास, पिीक्षक सवयज्ञ असिा तिी त्र्ाच्र्ा हातून णवद्यार्थर्ांना अन्र्ार् होण्र्ाचा संर्व 
असतो; म्हिून पिीके्षत नेहमी दोन हकवा अणधक पिीक्षक नेमावे; तसे केिे असता अन्र्ार्ाचा संर्व कमी 
होतो, अशी सूचना कवीने केिी आहे. हीच पद्धणत अणिकडे सवयसंमत झािी आहे. णचत्रकमय, नृत्र्, गीत 
इत्र्ाणद ज्र्ा प्रर्ोगप्रधान किा हकवा णवद्या आहेत, त्र्ाचें केवळ पुस्तकी णशक्षि पुिे होत नसून प्रत्र्क्ष प्रर्ोग 
पाहून पिीक्षकानंी णवद्यार्थर्ाची िार्की ठिणविी पाणहजे, हेही तत्त्व कवीने र्ा प्रवशेात साणंगतिे आहे.  
 

प्रसंगोपात्त काणिदासाने णशक्षिाच्र्ा हेतंूचा उल्लखे केिा आहे. त्र्ाचंा णवचाि करून हे प्रकिि 
संपव.ू णशक्षिाचे ध्रे्र् अनेकानंी अनेक प्रकािे वर्मििे आहे. ज्र्ाच्र्ा र्ोगे शिीि सुदृढ, वािी प्रगल्र् व मन 
सुसंस्कृत होईि ते खिे णशक्षि, असे काही म्हितात; ति काही, ज्र्ामुळे णवद्याथी उत्तम नागणिक बनेि, ते 
उत्कृष्ट णशक्षि, असा आपिा अणर्प्रार् देतात. काणिदासाने ‘सम्र्गागणमता णवद्या प्रबोधणवनर्ाणवव’ र्ा 
उपमेत प्रबोध म्हिजे ज्ञानप्राणप्त व णवनर् म्हिजे शीिसपंिता हे णवदे्यचे दोन उदे्दश साणंगतिे आहेत. केवळ 
ज्ञानाने मनुष्ट्र् श्रेष्ठ होत नाही; त्र्ाच्र्ा जोडीिा सच्छीि असिे पाणहजे, हे त्र्ाने विीि उपमेत सुचणविे 
आहे. णवदे्यची चागंिी उपासना केिी ति हे दोन्ही उदे्दश सफि होतात. पिीके्षकणिता नेमिेिी पुस्तके 
घोकून ठिाणवक वळेेत पिीक्षा पास झाल्र्ाने शीि ति िाहोच, पि ज्ञानही हाती िागत नाही, असा 
सध्र्ाचाही अनुर्व आहे. ज्ञानाने मनुष्ट्र्ाची जगातीि सुखसाधने वाढतीि; पि त्र्ाच्र्ा जोडीिा सच्छीि 
नसेि ति मानवी स्वर्ावातीि िोर्, मत्सि, िेष इत्र्ाणद दुष्ट मनोणवकाि बळावनू जगात सवयत्र किह, 
रु्द्ध व िक्तपात णदसतीि. म्हिून ज्ञानाच्र्ा उदे्दशातं प्रबोधाबिोबि णवनर्ाचाही उल्लखे काणिदासाने केिा 
आहे. 
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प्रकिि नवव े
 

काविदास व उत्तरकािीि गं्रथकार 
 

ख्यािः कृिी सोऽवप च काविदासः शुद्धा सुधा स्वादुमिी च यस्य। 
वाणीवमषािण्डमरीवचगोत्रवसन्धोः परं पारमवाप कीर्पिः।। 

सोङ् ढिकृत ‘उदर्सुंदिीकथा’. 
 
काणिदासाच्र्ा हर्ातीत त्र्ाच्र्ा सुधामधुि गं्रथांची प्रशसंा व प्रणसणद्ध सवयत्र झािी होती, असे णदसते. 
दानशूि गुप्त सम्राटाच्र्ा आश्रर्ामुळे कीतीप्रमािे धनाचीही प्राणप्त त्र्ािा झािी होती. म्हिून र्वर्तूीप्रमािे 
‘उत्पत्स्र्तेऽस्स्त मम कोऽणप समानधमा कािो ह्यर्ं णनिवणधर्मवपिुा च पृर्थवी ।’ असे असंतोषाचे व 
स्वकािीनाणंवषर्ी तुच्छतेचे उद् गाि त्र्ाने कोठेही काढिेिे णदसत नाहीत. त्र्ाच्र्ा णनधनानंति ति त्र्ाची 
कीर्मत उत्तिोत्ति वृहद्धगत झािी. त्र्ाच्र्ा गं्रथानंी आबािवृद्धासं मोहून टाकिे. र्ाचे प्रत्र्ंति इ. स. च्र्ा 
सहाव्र्ा शताकपासून आजतागार्त प्राचीन व अवाचीन कवींनी जी त्र्ाजवि स्तुणतसुमनाचंी वृणष्ट केिी 
आहे, तीत णदसून रे्ते. त्र्ापकैी काही र्ा गं्रथाच्र्ा शवेटी संकणित केिी आहेत. 
  

पि र्ा प्रत्र्क्ष प्रशसंोद्गािापेक्षा उत्तिकािीन गं्रथकािानंी काणिदासाच्र्ा गं्रथातंीि कल्पना व प्रसंग 
र्ाचें अनुकिि करून पर्ार्ाने जे त्र्ाचे श्रेष्ठत्व कबूि केिे आहे, त्र्ािा णवशषे महत्त्व आहे. कािि 
त्र्ावरून त्र्ाच्र्ा गं्रथाचं्र्ा िोकप्रर्तेची व प्रसािाची स्पष्टपिे कल्पना रे्ते. काणिदासाच्र्ा णनधनानंति 
िौकिच िचिेल्र्ा वत्सर्ट्टीच्र्ा मन्दसोि रे्थीि प्रशस्तीत त्र्ाच्र्ा ‘ऋतुसंहाि’ व ‘ मेघदूत’र्ा गं्रथातंीि 
कल्पनाचें स्वच्छ प्रणतहबब कसे णदसते, हे आम्ही मागे दाखणविेच आहे. इ.स. च्र्ा सहाव्र्ा शतकात 
गरे्जवळ नागाजुयनी टेकडीविीि गुहेत कोििेल्र्ा अनन्तवमा नामक मौखणि िाजाच्र्ा कोिीव िेखातंीि 
‘र्स्र्ाहूतसहस्त्रनेत्रणविहक्षामा सदैवाध्विैः । पौिोमी णचिमश्रुपात-मणिना ंधते्त कपोिणश्रर्म् ।।’ र्ा श्लोकात 
‘िघुवशंा’ तीि एका श्लोकाचे (६, २३) अनुकिि स्पष्ट णदसते. इ.स. च्र्ा सातव्र्ा शतकातीि 
‘र्णट्टकाव्र्ा’त व ऐहोळे रे्थीि िणवकीर्मतकृत प्रशस्तीत अनेक णठकािी काणिदासीर् कल्पनाचें पडसाद 
ऐकू रे्तात. त्र्ा शतकात केवळ हहदुस्थानातच काणिदासाची कीर्मत सवयत्र पसििी होती, असे नसून 
हहदुस्थानाबाहेिही सागि ओिाडूंन ती गेिी होती, असे णदसते. कािि त्र्ा शतकाच्र्ा आिंर्ी कंबोणडर्ा 
रे्थे कोििेल्र्ा र्ववम्र्ाच्र्ा खािीि दोन श्लोकातं काणिदासाच्र्ा कल्पना ओळखू रे्तात : - 
 

शरत्कािावभयािस्य परािावृििेजसः । 
विषामसह्यो यस्यवै प्रिापो ि रवेरवप ।। 
यस्य सेिारजोधूिमुग्ज्र्िािंकृविष्ववप । 
वरपुस्त्रीगण्डदेशेषु चूणणभावमुपागिम्  ।।[िघुवंश ४, ४९; ४, ५४ पाहा.] 

  
उत्तिकािीन गं्रथकािानंी काणिदासाच्र्ा गं्रथातूंन काही िम्र् कल्पनाच तेवढ्या आत्मसात्  केल्र्ा 

असे नाही ; ति त्र्ाचं्र्ा गं्रथातंीि अनेक प्रसंगही काणिदासीर् गं्रथातंीि प्रसंगावंरून सुचिेिे णदसतात. 
संस्कृत नाट्य-वाङमर्ात काणिदासाच्र्ा खािोखाि र्वर्तूीचे स्थान आहे. हकबहुना, हे दोन कणव 
समकािीन असून पिस्पिाचें प्रणतस्पधी होते, अशी दंतकथा आहे. र्ा कवींच्र्ा काळाचंा णवचाि किता तीत 
काही तर्थर् णदसत नाही. इतकेच नव्हे, ति र्वर्तूीने काणिदासाच्र्ा नाटकाचंा सूक्ष्मपिे अभ्र्ास करून 
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त्र्ातंीि मनोहि कल्पना, शब्दप्रर्ोग व प्रसंग र्ाचंा मार्ममकपिे आपल्र्ा नाटकातं उपर्ोग केिा आहे असे 
दाखणवता रे्ते. ‘मािती-माधवा’ त माितीचे मन वळणवण्र्ाकणिता कामन्दकी दुष्ट्र्न्त-शकंुतिा व 
पुरूिव्-उवयशी र्ाचं्र्ा प्रमकथाचें दाखिे देते, ते र्वर्तूीिा काणिदासाच्र्ा तणिषर्क नाटकावंरूनच 
सुचिे असावते. र्ाच नाटकाच्र्ा नवव्र्ा अंकात मािती एकदम अदृश्र् झाल्र्ामुळे उन्मत्त होऊन माधव 
आपल्र्ा णप्रर्तमेकडे संदेश नेण्र्ाणवषर्ी मेघाची णवनविी कितो, व हत्ती, वारु् इत्र्ाणदकासं माितीची 
वाता पुसतो, तो प्रसंग काणिदासाच्र्ा ‘मेघदूत’ व ‘णवक्रमोवयशीर्’ र्ा गं्रथातंीि तत्सदृश प्रसंगावरून सुचिा 
असिा पाणहजे. ‘उत्तििामचणिता’ च्र्ा शवेटच्र्ा अंकात णवणवध काििानंी कुश व िव हे आपिेच पतु्र 
आहेत, अशी िामाची खात्री होते, तो प्रसंग ‘शाकंुतिा’ च्र्ा शवेटल्र्ा अंकातीि प्रत्र्णर्ज्ञानप्रसंगासािखा 
णदसतो. र्ाणशवार् ‘गौिीगुिोः पावनाः’ र्ासािखे समान शब्दप्रर्ोग णदसतात, ते णनिाळेच. र्ा सवय 
साम्र्ावंरून र्वर्तूीच्र्ा नाटकावंि काणिदासीर् गं्रथाचंी कशी छाप पडिी आहे, ते णदसून रे्ते. 
  

पि काही झािे तिी र्वर्तूीची नाटके काणिदासीर् नाटकाचं्र्ा हुबेहुब प्रणतकृणत नाहीत. त्र्ाचं्र्ा 
िचनेत सवयत्र त्र्ा णवख्र्ात नाटककािाचे वैणशष्ट्ट्य णदसून रे्ते. र्ाच्र्ा उिट हषाची ‘णप्रर्दर्मशका’ व 
‘ित्नाविी’, िाजशखेिाची ‘कपूयिमििी’ व ‘णवद्धशािर्णिका’व णवल्हिाची ‘कियसुन्दिी’ र्ा नाणटका घ्र्ा. 
त्र्ाचंी िचना सवयस्वी काणिदासाच्र्ा ‘मािणवकास्ग्नणमत्र’ नाटकासािखी आहे, असे णदसून रे्ईि. 
काणिदासाच्र्ा नाटकाने ससं्कृत वाङमर्ात एका णवणशष्ट नाट्यप्रकािाचा संप्रदार् उत्पि केिा, असे 
म्हिता रे्ते. काणिदासपूवयकािीन र्ास कवीचे ‘स्वप्नवासवदत्त’ हेही काही अंशी र्ा प्रकािचेच नाटक 
आहे. तथाणप, त्र्ातीि उदर्न, वासवदत्ता व पद्मावती र्ा मुख्र् पात्रासंािखी उदात्त स्वार्ावाची पाते्र 
हषाणदकाचं्र्ा नाटकातं णदसत नाहीत, ति ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’ तीि अस्ग्नणमत्र, धाणििी, इिावती, 
मािणवका र्ा प्रकािची पाते्रच आपल्र्ा नाटकातं उत्तिकािीन गं्रथकािानंी घातिेिी आढळतात. णशवार्, 
त्र्ाचं्र्ा नाटकातंीि घटनाही ‘स्वप्नवासवदत्ता’ तल्र्ासािख्र्ा नसून ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’तल्र्ाप्रमािे 
णदसतात. त्र्ावंरून त्र्ा नाटककािानंी काणिदासाचे विीि नाटकच आदशय मानिे होते, र्ात संशर् नाही. 
 

र्ा सवय नाटकाचंी उर्ाििी अन्तःपुिातीि कािस्थानावि केिी आहे. त्र्ात नार्काने आपल्र्ा 
अन्तःपुिात प्रच्छिरूपाने िाहिाऱ्र्ा एका िाजकन्रे्वि अनुिक्त होिे, त्र्ाच्र्ा पूवयपणििीत िािीने मत्सिाने 
त्र्ा पे्रमात णवघ्ने आििे, पढेु काही णनणमत्ताने त्र्ा िाजकन्रे्चा पूवयवृत्तातं उघडकीस रे्िे व नंति णतचा 
िाजाशी णववाहं होिे र्ा कल्पना मुख्र् णदसतात. नाटकाच्र्ा शवेटी िाजाच्र्ा सैन्र्ािा शत्रूवि णवजर् प्राप्त 
झाल्र्ाचीही बातमी रे्ते. पि र्ा घटनेचा संणवधानकाशी जसा घणनष्ठ संबधं र्ास व काणिदास र्ाचं्र्ा 
नाटकातं णदसून रे्तो, तसा र्ा इति नाटकातं णदसत नाही. हकबहुना, णबल्हि व िाजशखेि र्ाचें 
आश्रर्दाते िाजेच त्र्ा त्र्ा नाटकाचें नार्क असल्र्ाने त्र्ाचं्र्ा णवजर्ोत्सवात हकवा णववाहसमािंर्ात त्र्ा 
नाणटकाचंी िाजाजे्ञने णनर्ममणत झािी होती, असे वाटते. र्ा नाणटकातं णवजर् व णववाह र्ाचंा कसातिी 
बादिार्ि सबंंध जोडून णदिेिा णदसतो; त्र्ामुळे त्र्ाचं्र्ा संणवधानकात कारै्क्र् (unity of action) र्ासत 
नाही. स्वर्ावणचत्रि व र्ाषा र्ा बाबतींतही ही नाटके ‘मािणवकास्ग्नणमत्रा’पेक्षा कमी प्रतीची आहेत. 
  

नाट्यवाङमर्ाप्रमािे काव्र्वाङमर्ातही काणिदासाने एका संप्रदार्ाची स्थापना केिी. त्र्ाचे 
णनतातंिमिीर् ‘मेघदूत’ काव्र् िोकानंा इतके आवडिे की, इति कवीही त्र्ाचे अनुकिि करू िागिे. श-े
दीडश ेवषांच्र्ा अवधीत वारु्दूत, भ्रमिदूत, हािीतदूत, चक्रवाकदूत, शुकदूत अशी अनेक दूतकाव्रे् णनमाि 
झािी. ही काव्रे् सध्र्ा उपिब्ध नाहीत, तथाणप इ. स. च्र्ा सहाव्र्ा शतकात होऊन गेिेल्र्ा र्ामह नामक 
काश्मीिदेशीर् आिंकाणिकाने अशा दूतकाव्र्ावंि आपल्र्ा गं्रथात कडक टीका केिी आहे. त्र्ावरून त्र्ाचें 
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तत्कािीन अस्स्तत्व अनुमाणनता रे्ते. र्ामहाच्र्ा टीकेस न जुमानता उत्तिकािीन कवींनी दूतकाव्र्ाचंी 
िचना सुरू ठेविी. सध्र्ा पिासावंि अशी काव्रे् पूियपिे उपिब्ध हकवा नाममात्राने ज्ञात आहेत. त्र्ापंकैी 
बहुतेक सवय इ. स. च्र्ा अकिाव्र्ा शतकानंतिची आहेत. र्ा काव्र्ातं उद्धवासािखा मनुष्ट्र्; शुक, कोणकि, 
चातक, चक्रवाक र्ासंािखे पक्षी ; चंि, वारु् वगैिेसािखे अचेनत सृष्ट पदाथय ; मन, र्णक्त र्ासंािखे अमूतय 
पदाथय हकवा कल्पना, र्ानंा दूत कल्पून तद्धिािा काव्र्नार्कनाणर्कानंी आपिा सदेंश पाठणविा आहे. 
र्ापंकैी बहुतेक णवप्रिंर्शृगंािात्मक असून मन्दाक्रान्ता वृत्तातच िचिी आहेत. त्र्ामंध्रे् अनेक स्थळी 
‘मेघदूता’तीि कल्पना व शब्द र्ाचंा उपर्ोग केिेिा णदसतो. काही कवींनी ति ‘मेघदूता’तीि प्रत्रे्क 
श्लोकाचा चौथा चिि घेऊन समस्र्ापूतीने आपल्र्ा काव्र्ाची िचना केिी आहे. अवाचीन कािात 
मेघदूतािा पूिक अशी दोन काव्रे् णनमाि झािी आहेत, त्र्ाचंाही उल्लखे रे्थे केिा पाणहजे. र्ापंकैी 
‘मेघप्रणतसंदेश’ नामक एका दूतकाव्र्ात र्क्षपत्नीने मेघिािा णप्रर्किास उिट संदेश पाठणविा आहे, ति 
दुसऱ्र्ा ‘मेघदौत्र्’ नामक दूतकाव्र्ात र्क्षपत्नीने कुबेिािा मेघिािा णवज्ञणप्त करून आपल्र्ा पतीची सुटका 
करून घेतिी, असा कथार्ाग वर्मििा आहे.[Chintaharan Chkravarti—The Origin and Development of Dutakavya 
Literature in Sanskrit. (I.H.Q., Vol. III, pp. 273-293.)] 
  

मेघदूत अत्र्ंत िोकणप्रर् झाल्र्ामुळे वैष्ट्िव व जैन कवींनी स्वधमय-प्रसािाथय त्र्ाचा उपर्ोग केिेिा 
णदसतो. वैष्ट्िव कवींनी िाम व सीता आणि कृष्ट्ि व गोपी र्ाचं्र्ा पे्रमावि आपल्र्ा दूतकाव्र्ाचंी उर्ाििी 
केिी आहे. र्ाच्र्ा उिट जैन कवींच्र्ा काव्र्ात शातंिसाचे साम्राज्र् णदसून रे्ते. इ.स. च्र्ा आठव्र्ा 
शतकात णजनसेन नामक जैन कवीने आपल्र्ा ‘पाश्वाभ्रु्दर्’ नामक काव्र्ात ‘मेघदूता’तीि प्रत्रे्क ओळ 
समस्र्ापूतीने घेतिी आहे. ‘मेघदूत’ काव्र् पडिे शृगंाणिक. त्र्ातीि चििाचंा जैन णतथयङकिाच्र्ा चणित्रात 
उपर्ोग किताना कवीिा अथाची बिीच ओढाताि व शास्ब्दक कसित किावी िागिेिी णदसते; पि ती 
त्र्ाने आनंदाने केिी. र्ावरून काणिदासाच्र्ा काव्र्ाने िोकानंा कसे मोणहत केिे होते , ते णदसून रे्ते. 
इति जैन कवींनीही विीि काििास्तव दूतकाव्र्ाच्र्ा रूपाने आपल्र्ा आचार्ांस स्ववृत्तणवषर्क पते्र 
पाठणविेिी णदसतात. 
  

 ‘मेघदूता’त अनेक देश, नगिे, पवयत, नद्या वगैिेचे िम्र् वियन आल्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा हृद्यतेत र्ि 
पडिी आहे. काणिदासाने स्वतः देशपर्यटन करून हकवा तदे्दशीर् प्रवाशाकंडून साके्षपाने माणहती जमणविी 
असल्र्ाने त्र्ाच्र्ा काव्र्ािा ऐणतहाणसकदृष्ट्ट्याही महत्त्व आिे आहे. त्र्ाचे अनुकिि कििाऱ्र्ामंध्रे् तशी 
चौकस बणुद्ध नसल्र्ाने त्र्ाचंी काव्रे् र्ा दृष्टीने णनरुपर्ोगी ठितात. बहुतेक कवींनी र्ौगोणिक उल्लखे 
टाळिे आहेत व ज्र्ा थोयानंी ते केिे आहेत, त्र्ानंाही त्र्ा त्र्ा स्थिाचंी प्रत्र्क्ष माणहती नसल्र्ाने त्र्ाचंी 
वियने संशोधकाचंी णदशार्िू कितात. तेव्हा र्ाही बाबतीत काणिदासाचे श्रेष्ठत्व णदसून रे्ते. 
  

काणिदासाचे गं्रथ र्ाषातंिरूपाने रु्िोपात ज्ञात झाल्र्ावि काही रु्िोपीर् गं्रथावंि त्र्ाचंा 
प्रत्र्क्षाप्रत्र्क्ष पणििाम झािेिा णदसतो. ‘शाकंुतिा’चे र्ाषातंि वाचल्र्ावि प्रणसद्ध जमयन कणव गटे र्ािा 
आपल्र्ा ‘फाउस्ट’ जगणिख्र्ात नाटकाच्र्ा आिंर्ी ससं्कृत नाटकातंल्र्ासािखी प्रस्तावना घािण्र्ाची 
कल्पना सुचिी. दुसिा जमयन कणव णशिि र्ाने ‘मेघदूत’ वाचल्र्ावि िचिेल्र्ा आपल्र्ा ‘Maria Stuart’ र्ा 
काव्र्ात कैदेत असिेल्र्ा स्कॉटिंडच्र्ा िािीने आपल्र्ा कािागृहातून एका मेघािा स्वदेशी संदेश देऊन 
पाठणविे, असे संणवधानक घातिे आहे. असो. 
  

णवख्र्ात आंग्ि तत्त्वज्ञ व गं्रथकाि कािाइि र्ाने आपल्र्ा एका गं्रथात ‘कधी काळी शके्सपीर्ि व 
हहदी साम्राज्र् र्ापंैकी एकाचीच णनवड कििे जरूि झाल्र्ास आपि शके्सपीर्िच पसंत करू’, असे म्हटिे 
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आहे. कािाइिचे हे मत प्रत्रे्क इंग्रजाने मान्र् केिे असते असे नाही. पि पणिस्स्थतीमुळे कािाइिच्र्ा 
उक्तीची सत्र्ता णसद्ध झािी आहे. इंग्रजाचें र्ाितीर् साम्राज्र् आज नष्ट झािे आहे. पि त्र्ाचंा शके्सपीर्ि 
कोिीही त्र्ाचं्र्ापासून णहिावनू घेऊ शकिाि नाही. कािाइिच्र्ा र्ा उक्तीवरून अणर्जात गं्रथकािाचें 
िाष्ट्रातीि णवचािी िोकासं णकती महत्त्व वाटत असते, हे णदसून रे्ईि. एकधमी व एकर्ाषी इंग्िंडिा 
शके्सपीर्िचे महत्त्व वाटते, त्र्ाच्र्ा शतपट काणिदासाचे महत्त्व णवणवध धमय, जाणत, पंथ व र्ाषा र्ानंी 
णवर्ागिेल्र्ा हहदुस्थानास वाटिे पाणहजे. धमय, ससं्कृणत, र्ाषा र्ापं्रमािेच अणर्जात व सवयमान्र् 
गं्रथकािाचंीही िाष्ट्राच्र्ा एकीकििास मदत होते. र्ाचे उत्कृष्ट उदाहिि म्हिजे काणिदास होर्. उत्तिेस 
पंजाबापासून दणक्षिेस मिासेपरं्त व पणिमेस महािाष्ट्रापासून पूवेस बंगािपरं्त सवय प्रातंाचं्र्ा णविानानंी 
आत्मीर्तेने काणिदासाचा काि, जीणवत व गं्रथ र्ाचंी गूढ िहस्रे् उिगडण्र्ात मदत केिी आहे. हहदु 
संस्कृणत व संस्कृत र्ाषा र्ाचंा रु्िोपीर् णविानासं प्रथम पणिचर् झािा तो काणिदासाच्र्ा र्ाषातंणित 
‘शाकंुतिा’ मुळेच. आज पािात्र् देशातं हहदी िोकानंी अणर्मानाने सागंण्र्ासािख्र्ा गोष्टीत काणिदासाच्र्ा 
गं्रथाचंा समावशे केिा पाणहजे. इंग्िंडचा शके्सपीर्ि, जमयनीचा गटे, इटिीचा डाटें र्ाचं्र्ाप्रमािेच 
हहदुस्थानच्र्ा काणिदासासही जगताच्र्ा कणवमाणिकेत प्रमुख स्थान णमळािे आहे. अशा कणवश्रेष्ठाचे गं्रथ 
कोिता हहदी मनुष्ट्र् अणर्मानाने वाचिाि नाही? 
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काविदासस्िुविकुसुमाञ्जविः। 
 
१.  विप्ता मधुद्रवणेासन् यस्य विर्पवषया वगरः। 

 िेिेदं वत्मण वैदभण काविदासेि शोवधिम्।। दग्ण्डिः। (पष्ठशताब्दी) 
 

२.  विगणिासु ि वा कस्य काविदासस्य सूवक्तषु। 
 प्रीविमणधुरसान्द्रासु मञ्जरीग्ष्वव जायिे।। बाणस्य। (सप्तमशताब्दी) 
 

३.  एकोऽवप जीयिे हन्ि काविदासो ि केिवचत्। 
शृङ् गारे िवििोद् गारे काविदासत्रयी वकमु।। राजशेखरस्य। (दशमशताब्दी)  
 

४.  प्रसादहृद्यािङ् कारैस्िेि मूर्पिरभूष्यि। 
  अत्युज्ज्विः कवीन्दे्रण काविदासेि वावगव।। पद्मगुप्तस्य (दशमशताब्दी) 
 
५.  अस्पृष्दोषा िवििीव दृष्ा हाराविीव ग्रवथिा गुणौघैः। 

 वप्रयाङ् कपािीव ववमदणहृद्या ि काविदासादपरस्य वाणी।। श्रीकृष्णकवेः। 
 

६.  ख्यािः कृिी सोऽवप च काविदासः शुद्धा सुधा स्वादुमिी च यस्य। 
  वाणीवमषािण्डमरीवचगोत्रवसन्धोः परं पारमवाप कीर्पिः। सोड ढिस्य। (एकादशशताब्दी) 
 
७.  साकूिमधुरकोवकिवविावसिीकण्िकूवजिप्राये। 

वशक्षासमयेऽवप मुदे रििीिाकाविदासोक्ती ।। गोवधणिाचायणस्य। (िादशशताब्दी) 
 

८.  पुरा कवीिा ंगणिाप्रसङ् गे कविवष्ठकावधवष्ठिकाविदासा। 
  अद्यावप ित्तलु्यकवेरभावादिावमका साथणविी बभूव।। सुभावषिम्। 
 
९.  कार्व्येषु िाटकं रम्य ंित्र रम्या शकुन्ििा। 

ित्रावप च चिुथोङ् कस्ित्र िोकचिुष्यम्।। सुभावषिम्। 
 

१०.  वासन्िं कुसुमं फिं च युगपद् ग्रीष्मस्य सवण च यद् 
यिान्यन्मिसो रसायिमिः सन्िपणणं मोहिम्। 

  एकीभूिमभूिपूवणमथवा स्विोकभूिोकयो- 
  रैश्वयण यवद वाञ्छवस वप्रय सखे। शाकुन्ििं सेर्व्यिाम्।। 
      शमणण्यदेशीय-गटे-कवेः। (अष्टादशदशताब्दी)  
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काविदासस्िुविकुसुमाञ्जविः। 
 

काविदास ंप्रवि 
[डॉ. िवीन्िनाथ टागोि र्ाचं्र्ा काणिदासणवषर्क कणवताचें इंग्रजी र्ाषातंि जून १९३२ च्र्ा मॉडनय णिव्ह्यचू्र्ा अंकात प्रणसद्ध झािे होते, त्र्ावरून हा 

ससं्कृत अनुवाद माझे णवद्याथी णमत्र श्री. पु. ना. वीिकि, एम्. ए., र्ानंी केिा आहे.] 
 

(भज गोतवदम्) 
 

१ 
 

वदर्व्यो मोही वविसवि ववटपः कुञ्जो मञु्जरय ंपवरिः। 
त्वमेव ित्र कवीन्द्र ! वप्रयया यौवितसहासिे ग्स्थिः।। 
जगवददमवखिं काविदास! िव मरकिमवणमयपदपीिम्। 
बृहन्नभ इदं िवैव मूधणवि वबभर्पि छतं्र हेममयम्।। 
ऋिुषड वगणच्छिेि िूिं षवडमा वारवविावसन्यः। 
भ्रमग्न्ि कवववर ! भवन्िमवभिः सुिविििीिं िृत्यन्त्यः।। 
मधूवि पातै्रः सदा िूििैश्छतव िविवा ंवबभ्रग्न्ि । 
िृष्णामवभिवयौविस्य िे प्रशमवयिंु िाः वसञ्चग्न्ि।। 
क्वावप ि शोको ि वा याििा ि कोऽवप जन्िुर्पविोक्यिे। 
िान्िरेण िव राज्ञीं वकवञ्चत् त्वमेव राजा ववराजसे।।  

२ 
कवविाववििावविास ! सम्प्रवि कववः केविं, िान्यस्त्वम्। 
क्वासौ राज्ञो ववदनधपवरषद् ? क्व च भविं भविो यािम्।। 
क्व गिः सम्प्रवि काविदास। ििु महान् स िृपविः स्वामी िे । 
क्व च सावन्िी । हन्ि ि िेशः कस्याप्यधुिा वविोक्यिे।। 
शश्ववद्दर्व्यािन्दस्यग्न्दवि कुबेरिगरे कवविृपिे। 
वसति सििं त्वं कृिवाविवि िोकः सम्प्रवि मन्त्रयिे।। 
यदाभं्रविहे वशखवरशेखरे सान्ध्य ंध्यािादिन्िरम्। 
हषाकुिहृदयेि भगविा वशवेि िाण्डवमारब्धम्।। 
वावरपवरप्िुिमेघगजणिाच्छिेि पटहध्वविरभवत्। 
स्फुरत्काग्न्िमविदु्यििय िािैस्िाण्डवमिुगिवत्।। 
संस्िुविगीिं त्वं च गीिवान्, अन्िे सदय ंग्स्मत्वा स्वम्। 
श्रवणभूषणं मयरूवपच्छं गौया मूधणवि िे विवहिम्। 

 
३ 

 
मिोहावरणीं कुमारसम्भवकथा ंगायिा यावत्तौ। 
स्िूयेिे स्म कवीश्वर! भविा गौरीवगवरशौ भगवन्िौ।। 
िस्थुः पवरिः प्रमथाः सवे शान्ििमाश्च ििो मन्दम्। 
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सायिंन्यो िीरदमािा आचक्रवमरे वगवरवशखरम्।। 
गगिमण्डिे िवडल्लिासौ ि वविासं विजमदशणयत्। 
जिदािा ंवृन्दोऽवप समथो ि ित्क्षणे गर्पजिुमभवत्।। 
कष्ठमुन्निं विजमविमयन् कमिीय ंच िथा बहणम्।। 
स्कन्दमयरूो देर्व्यास्िस्थौ वगवरजाया विकटे विभृिम्।। 
वकमवप चकम्पे क्ववचत्सुमन्दग्स्मिेि देर्व्या ओष्युगम्। 
िदिु च शीघं्र मुक्तविी सा दीघणमिवक्षिविःश्वासम् ।। 
क्षणे च िस्या ियिापाङ् गे जािे बाष्पैः पवरप्िुिे। 
व्रीडाकुिसम्भ्रान्ििोचिा सपवद स्म च सा वविोक्यिे।। 
ििस्िादृशीं देवीं वगवरजा ंकववकुिभूषण! वविोकयन्। 
सपवद िीिवान् भवान् ववरामं मधुगािं विजमसमाप्तम्।। 

४ 
सुखदुःखाशाविराशावदवभिणन्िैवणयवमव कदाचि । 
वकमभूदवभभूिो ि भवािवप कथय कवीश्वर सिािि।। 
उपजापा वा राजकुिे तक प्राविणन्ि ि वदवाविशम् । 
प्रवृत्त ंच तक हििं िासीत्कृपाणावदवभः प्रच्छन्नम्।। 
विघृणणार्पथिाविकाराियःै तक िे पीडा िैव कृिा। 
िीव्रवेदिाकुिे त्ववय गिा तक वाऽविद्रा िैव विशा।। 
विवखिमूग्ध्िण िव कवविा ववमिा समुल्लिास स्वच्छन्दम्। 
मन्ये शोभापद्म ंववकवसिमवभप्रमोदप्रभाकरम्।। 
िैवापवत्तिण चावप शोकः परमदारुणा ि वा र्व्यथा । 
िैिावभस्िे समविोक्यिे कवविा क्ववचदवप किङ् वकिा।। 
जीवविवसन्धंु प्रभथ्य गरिं प्राणहरं त्वं प्रावशिवान्। 
उदीणाश्च ये सुधािुषाराः समन्ििस्िान् ववकीगणवान्।। 

िवीन्िनाथ ठकु्किस्र्(णवशीं शताब्दी)  
 

o o o 
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काही संदभण गं्रथ व िेख 
 

 [गं्रथाचं्र्ा नावापंढेु अधयवतुयिाकृणत कंसातं णदिेिे संके्षप प्रस्तुत पुस्तकात घातिे आहेत]. 
 

(अ)  काविदासाचे गं्रथ 
 
१.  ऋिुसंहार (ऋतु॰) [णनियर्सागि पे्रस]  
२. कुमारसंभव (कुमाि॰) [साणहत्र् अकादमी] 
३. मेघदूि (मेघ॰) [स॰ं का. बा. पाठक] 
४.  रघुवंश (िघु॰) [स॰ं कै. गो. ि. नंदगीकि] 
५. मािववकाग्निवमत्र (माि॰) [स॰ं कै. णश. म. पिाजंपे] 
६. ववक्रमोवणशीय (णवक्र॰) [साणहत्र् अकादमी] 
७. शाकुन्िि (शाकु॰) [स॰ं कै. प्रो. अ. बा. गजेंिगडकि] 
 
(आ)  मरािी भाषािंरे 
 
१. रघुवंश (पद्यात्मक र्ाषातंि)—कै. गिेशशास्त्री िेिे त्र्र्ंबककि. 
२. महाराष्र शाकुन्िि—कै. णव. गोडबोिे. 
३. मरािी शाकुन्िि –कै. ि. ग. िेिे. 
४.  मेघदूि—हच. िा. देशमुख.  
५.  सुिोक मेघ—िा. हच. श्रीखंडे. 
 
(इ)  मरािी चचात्मक गं्रथ 
 
१.  संस्कृिकववपंचक—कै. णवष्ट्िु कृष्ट्ि णचपळूिकि. 
२.  सावहत्यसंग्रह—कै.णश.म. पिाजंपे. 
३.  ववक्रमोवणशीय सार व ववचार—कै. मा. व्र्ं. िेिे. 
४ . शाकुन्िि सार व ववचार – कै. मा. व्र्ं. िेिे. 
५. संस्कृि कार्व्याचे पंचप्राण—के. ना. वाटव.े 
६. कववकुिगुरु काविदास—कै. के. ि. ओगिे. 
७. संशोधिमुक्ताववि, सर १ िे ६—वा. णव. णमिाशी. 
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त्यािीि स्वभाव वणणि,— 
त्यािीि भाषा, त्यामुळे 
कवीस राजाश्रय, —व  
उत्तरकािीि िाटके,  
वमवहरकुि, 
  
 

 म-चािू र—चािू 



 अनुक्रमणिका 

 
मुद्राराक्षस,  
मृच्छकवटक,  
मेघदूि, रचिाकाि, त्याचे  
कथािक, काही उत्कृष् 
स्थळे, त्यािीि अिंकार 
व रस व वृत्त,े त्यािीि  
रामवगरीचे स्थाि,  
—व रामायण,  
—व उत्तरकािीि कार्व्ये, मेण्ि, 
मोिपो,  
 
य 
 
यशोधमणन्  ,  
याज्ञवल्क्यस्मृवि,  
युगपुराण,  
यएूची,  
 
र 
 
रघुवंश—कथािक,  
त्याचे उत्कृष्त्व, त्याचे  
आधार, त्यािीि  
रसपवरपोष, त्याची भाषा, 
रववकीर्पि,  
राजिरंवगणी,  
राजशेखर, 
टीप,  
राजा कुन्हि,  
रामगुप्त, व टीप 
रामवगवर—त्याचे स्थाि रामटेक, — 
  

 
रामायण, 
रावमि,  
राय, शारदारंजि,  
रावणवहो,  
राष्रकूट,  
रुद्रदामन्  ,  
रुद्रसेि, वििीय, त्याचा 
प्रभाविीगुपे्तशी वववाह, त्याचे 
ववष्णूपासकत्व,  
 
ि 
 
िवििववस्िर,  
िेिे, का. कृ.,  
 
व 
 
वंकु्ष, 
वत्सगुल्म,  
वत्सभवि,—व काविदास,  
वराहवमवहर, —आवण काविदास,  
वसुबंधु,  
वाकाटकवंश,  
वात्स्यायि,  
वामि, वायुदूि,  
वायुपुराण,  
वासुदेव कवव,  
वासुदेव (कुशाण राजा), 
तवटरवि् झ  ,  
तवध्यसेि,  
ववक्रमसंवत्  ,  

व-चािू श—चािू 



 अनुक्रमणिका 

 
ववक्रमाकंदेवचवरि,  
ववक्रमावदत्य,  
ववक्रमोवणशीय, रचिाप्रसगं,  
संववधािक, िाटकाच्या िावाची 
सावभप्रायिा, 
संववधािकाचे आधार, -ऋनवेद व  
शिपथ ब्राह्मण,  
बृहत्कथा व कथासावरत्सागर,  
ववष्णु व भगवाि पुराण,  
कवीिे केिेिे फरक, — व 
मत्स्यपुराण, —भाषा,  
पात्रस्वभाववणणि,  
ववदभण,  
ववद्धशािभंवजका, 
ववशाखदत्त,  
ववष्णुगुप्त, 
ववष्णुपुराण,  
वीम कंडफीसस  ,  
वीरसेि,  
वैदभी रीवि,  
वैद्य, तचिामणराव,  
वैशेवषक दशणि,  
 
श 
 
शक िोक,  
शिपथ ब्राह्मण,  
शाकंुिि—त्याचे पवहिे इगं्निश 
भाषािंर, 
गटेिे केिेिी स्िुवि,  
पािपरंपरा,  त्याची प्रस्िाविा, 
संववधािक,  
संववधािकाचे आधार – महाभारि, 
कवीिे केिेिे फरक, 
 

 
दुवास शाप, – 
मुवद्रकेची कल्पिा,– 
जािककथा, — व पद्मपुराण, 
कथािकाची सुसंबद्धिा,  
प्रसादयुक्त रम्य 
भाषा, रसोत्कषण,  
स्वभाववचत्रण, – 
त्याचे डॉ. रवीन्द्रिाथािंी ; 
काढिेिे सार, त्याचे परीक्षण,  
-व फाउस्ट  
शाब, कौत्स,  
शारििीपुत्रप्रकरण,  
शाविवाहि शक,  
वशिर,  
वशवपुराण,  
शीिावदत्य,  
शंुग राजे,  
शुकदूि,  
शुक्रिीविसार, 
शूद्रक, 
शंृगारप्रकाश,  
शेंबवणेकर, कृ. मो., 
 शेक्सपीयर,  
श्रीकृष्ण कवव, व टीप 
 
स 
 
संस्कृि भाषा—शंृग व काण्व राजाचंा  
आश्रय, िीिीि गं्रथाचंा  
िाश, विच्याकडे सािवाहिाचें  
दुिणक्ष, वििा क्षत्रपाचंा आश्रय, 
विचा गुप्त साम्राज्याि उत्कषण,  
सत्तसई,  

स-चािू ह 



 अनुक्रमणिका 

समुद्रगुप्त, त्याचा वदग्नवजय, 
त्याचा तहदु धमास व संस्कृि  
ववदे्यस आश्रय,  
सािवाहि राजवंश,  
सावरपुत्रप्रकरण ,  
सावहत्यदपणण,  
सुदशणि राजा, 
सुभावषिरत्िकोश,  
सुभावषिरत्िसंदोह,  
सूयणवसद्धान्ि,  
सेिगुप्त, प्रबोधचंद्र, सेिुबंध, त्याचा किा,  
त्याच्या रचिेि काविदासाची मदि, 
सोड् ढि,  
सौंदरिंद,  
सौवमल्ल,  
सौर माि,  
स्कंदगुप्त,  
स्पंदशास्त्र,  
स्वप्िवासवदत्त,  

हरप्रसाद शास्त्री,  
हवरषेण, ित्कृि प्रशग्स्ि, 
हषणचवरि, 
हारीिदूि,  
तहदु धमण—त्यािा शंुग व काण्व राजाचंा 
आश्रय, त्याची पुिघणटिा,  
अतहसा ित्त्वाचा स्वीकार,  
हुववष्क,  
हूण, त्याचंी विपी, 
ऑक्स स िदीच्या कािी राज्य, 
हेरास, फादर,  
ह्यूएन् त्सगं,  
 
क्ष 
 
क्षत्रप,  
क्षीरस्वामी,  

 
 

o o o 
  



 अनुक्रमणिका 

ववदभच संशोधन मंडळाच्या सन १९३४ मधील स्थापनेपासून ते तयाचे कायाध्यक्ष आहेत. तया मंडळाने 
तयानंा १९६५ मध्ये राष्रपवत डॉ. राधाकृष्िन् याचं्या हस्ते िौरवगं्रथ अपचि केला, डॉ. राधाकृष्िन् यानंी 
१९६७ मध्ये ‘संस्कृत ववदे्यतील प्रावीण्य आवि शास्त्रवनष्ठा’ याचें प्रमािप्र  देऊन तयानंा सन १९७३ मध्ये 
भारत शासनाने तयानंा आपल्ह्या पुराततव ववभािाचे सन्मान्य सल्लािार नेमले आवि सन १९७४ मध्ये भारतीय 
सावहतय अकादमीने तयानंा आपले फेलो नेमून तयाचंा संमान केला. सन १९७५ मध्ये राष्रपवत फखरुद्दीन 
अली अहमद यानंी तयानंा ‘पद्मभिूि’ हा संमान अपचि केला. 

 
••••••••••••••• 

 
प्रस्तुत ‘कावलदास’ गं्रथात कावलदासववियक ववववध प्रशनाचंी ववस्तृत आवि साधार चचा केली 

आहे. प्रथम तयाच्या कालाववियी ववद्वानानंी पुरस्कृत केलेल्ह्या ववववध मताचंी वचवकतसक छाननी करून तो 
िुप्तकालात–विस्तोत्तर चौथ्यापाचव्या शतकात–होऊन िेला हे ववववध प्रमािानंी वसद्ध केले आहे. नंतर 
तयाच्या कालातील राजकीय, धार्ममक, सामावजक आवि आर्मथक पवरस्स्थवत वर्मिली आहे. वतसऱ्या 
प्रकरिात तयाच्या जन्मस्थानाचा जवटल प्रशन सोडवला आहे. चौथ्या प्रकरिात तयाच्या गं्रथावंरून व इतर 
साधनावंरून तयाचे चवर्र , ववद्वत्ता, स्वभाव इतयावदकावंवियी मावहती िोळा करून वदली आहे. पुीील दोन 
प्रकरिातं तयाच्या काव्याचंी आवि नाटकाचंी सवंवधानके ववपुल उदाहरिे उद् धृत करून वदली आहेत पुीे 
तयाचं्या गं्रथाचं्या िुिदोिाचंी सववस्तर चचा केली आहे. नंतर तयाचे धमच, समाज, राजकारि, वशक्षि 
इतयावद ववववध ववियावंरील ववचार िोळा केले आहेत. शवेटच्या प्रकरिात तयाच्या गं्रथाचंा उत्तरकालीन 
गं्रथकाराचं्या गं्रथावंर झालेला पवरिाम दाखववला आहे. प्रस्तुत गं्रथात इतर संशोधकाचं्या मतांचा केवळ 
अनुवाद नसून बहुश्रुत वाचकासं तयातील प्रतयेक प्रकरिात नवीन संशोधन, मावहती व ववचार आीळतील. 
तयातील वववचेनात ‘नामूलं वलख्यते वकविन्नानानपेवक्षतमुच्यते’ हा वनयम तंतोतत पाळला आहे. शवेटी, िेल्ह्या 
दीड हजार विांत अनेक मान्यावर कवींनी कावलदासाला वावहलेल्ह्या आदराजंलींचे श्लोक देऊन 
अभ्यासकानंा उपयुि होईल अशी संदभच गं्रथाचंी यादी जोडली आहे. 

 
हा ‘कावलदास’ गं्रथ केवळ ‘अपूवच’ आहे असे प्रशसंोद् िार अनेक तज्ानंी काीले आहेत. 


