राजनीतिज्ञः कालिदासः
कविकुिगुरु, कविलिरोमणि अिा बिरुदिल्या मोठ्या अलिमानाने लमरििारा ज्येष्ठ श्रेष्ठ किी, कवि कालिदास. हा
महाकिी कालिदास नक्की कोित्या काळाि होऊन गेिा यािर विद्िानाांि मििेद आहेि. विद्िानाांच्या मिे िो गुप्ि
िांिािीि दस
ु -या चांद्रगुप्िाचा समकालिन होिा. गुप्ि घराण्याचा काळ चांद्र गुप्िापासून िे स्कन्द गुप्िापयंि इ. स. ३२०
िे ६०० असा येिो. हा काळ िारिीय इतिहासािीि सि
ु िणयग
ु मानिे जािे. धािि
ु ास्र, कृषीिास्र, व्यापार, किा
याांच्यािरोिरच धमण आणि साहहत्यािही या काळाि फार मोठी प्रगिी झािी होिी. या सा-या िैििाचा, प्रगिीचा िो
साक्षीदार होिा. एक सामर्थयाणिािी आणि िरीही सत्िीि राजा ककां िा राजघरािे राज्य करि असेि िर राष्र किी िरारी
घेिे हे सारे त्याने अनुिििे होिे.

‘यथा राजा िथा प्रजा’ ककां िा ‘सिे धमाण राजधमणप्रधानः’ अिा उकक्िांची सत्यिा त्याच्या िक्षाि आिी होिी. खांडकाव्य,
नाटकां, कुमारसांििासारख महाकाव्य लिहून झािां िरी त्याच मन िरिां नव्हिां. अजून काही िरी करायचां िाकी आहे
असां त्यािा मनािून नक्की िाटि असािां. हे काही िरी करिां म्हिजे उत्तम राजनीिीचा िस्िुपाठ िोकाांच्या समोर
ठे िायचा अस कालिदासाने नक्की केिां होिां. ककां िहुना राजनीिी कोरडी रूक्ष असेि िर िी कडू गोळी साखरे ि घोळिून
हदिी पाहीजे हे िक्षाि आिून रघुिांिासारख्या उच्च राजकुिाची तनिड हेिुिः केिी. पि ही अख्खी गोळी दे ण्याआधीच
कालिदासाने आपल्या कायाणिा प्रारां ि केिा होिा.
कुमारसांििाचे पहहिे काही सगण प्राधान्याने श्रुांगाररसप्रधान. पि त्यािही कालिदासाची राजनीिी अगदी सहज प्रिेि
करिे. पहहल्या श्िोकाि दगडमािीच्या हहमाियािा नगाधधराजा म्हिून तनकश्चि केल्यािर त्याचे अधधराजत्ि लसध्द
करण्यासाठी कालिदासाने सिरा श्िोक खचण केिे आहेि. या हठकािीच त्यािा पर्थ
ृ िीचा मानदां ड असे म्हटिे आहे.
मानदां ड ह्यािा िेगिेगळे अथण आहेि. कोिािा (अलि)मान झािा िर त्यािा िासनाचा अधधकार म्हिजे मानदां ड आणि
एखाद्या गोष्टीचां मोजमाप करण्याचां साधन म्हिजे मानदां ड ककां िा मापदां ड. िारिीय राजनीिीनुसार राजािा दां डाचा
अधधकार िेव्हाच प्राप्ि होिो जेव्हा िो

‘मानदां ड’ (मापदां ड) असिो. प्रजा राजाचां अनुकरि करि असिे. त्यामुळे िो

उत्तम गुिाांनी युक्ि असिा पाहहजे. कौहटल्य म्हििो जेव्हा असा दां डधारी राजा असिो िेव्हाच सिण प्रजेिा आपिी
किणव्ये योग्य प्रकारे करण्यास िाग पाडिो,
चिुिणिाणश्रमो िोको राज्ञा दण्डेन पालििः।
स्िधमणकमाणलिरिो ििणिे स्िेषु ित्मणसु।।(१४.१६)
स्ियमेि मग
ु ाांमळ
ु े.
ृ ें द्रिा असिा-या हहमाियाकडे िैिाधधपत्यत्ि चािि आिे होिे िे त्याच्या गि
यज्ञाङ्गयोतनत्िमिेक्ष्य यस्य सारां धररबरधरिक्षमां च।
प्रजापतिः ककल्पियज्ञिागां िैिाधधपत्यां स्ियमन्ितिष्ठि ्।। (१.१७).
कालिदासासाठी यज्ञािश्यक सोम इत्यादी िनस्पिी हहमािय पुरिि होिा ही गोष्ट त्यािा अधधपिी करायिा परु े िी
नव्हिी. राजा म्हिून पर्थ
ृ िीचां परररक्षि महत्िाच! पर्थ
ृ िीिा धरून ठेिण्याचां हहमाियाचां सामर्थयण पाहून स्ििः ब्रह्मदे िाने
त्यािा ‘िैिाधधपत्यत्ि’ दे ऊ केिे होिे.

आिा राजा म्हटिां की त्याची राजधचन्ह आिी. छर-चामराांलििाय राजा कसा िोिून हदसिार? आणि इथे िर हा दगडमािीचा पिणि! त्यािा चि-या कोि ढाळिार? पि कालिदासाने िो प्रश्न चट
ु कीसरिी सोडििा आहे,
िाङ्गि
ू विक्षेपविसवपणिोिैररिस्ििश्चन्द्रमरीधचगौरै ः।
यस्याथणयक्
ु िां धगररराजिब्दां कुिणकन्ि िािव्यजनैश्चमयणः।। (कुमार. १.१३)
दे िािर ककां िा राजािर ढाळायची चिरी ज्याांच्या केसाांपासन
ू िनिे िी चमरी नािाची हरिां हहमाियािर कफरि असिाना
आपल्या िेपट्या इकडे तिकडे कफरििाि. अिािेळी त्याांच्या िेपटीचे चकाकिारे केस फुििाि. त्यामुळे जिुकाही
हहमाियािा चि-या ढाळून त्या त्याच ‘धगररराज’ हे वििेषि अथणपि
ू ण करिाि.
प्रजेचां विनायाधान, रक्षि ि िरि हे राजाचां किणव्य. हहमािय त्याच्या प्रजेिीि कोिाकोिाचां ि कसां कसां रक्षि करि
होिा

िे

कालिदास

साांगिो.

अगदी

हदिािीिापासून

िे

लसध्दाांपयंि

सिांच

रक्षि

िैिाधधराज

करिो.

आपल्या राज्यािीि िांदनीय अिा ऋषीमुनीांच प्रत्येक पररकस्थिीि रक्षि करायिा हहमािय ित्पर आहे. उन्हाळ्याि
जेव्हा त्याची श्रुांग िापिाि िेव्हा कमरे पयंि खािी आिेल्या मेघमािाांच्या साििीचा आश्रय हे लसध्द घेिाि. पि हे
मेघच िषाणिष्ृ टी करू िागिे िर कुिीकडे जायचां? पि त्याांची तिही समस्या हहमािय दरू करिो. मेघाांची िष्ृ टी सुरू
झािी की त्याच लिखराांच्या िरच्या िागाचा ऋषी आश्रय घेिाि. थोडक्याि प्रत्येक िेळी हहमािय त्याांचे रक्षि करण्यास
लसध्द आहे. पन्
ु हा आपल्या प्रजेच्या रक्षिाि िो उच्च-नीच असा िेद िाळगि नाही. राज्यािीि सामान्यािीसामान्य
अिा हदिािीिाचां सुध्दा रक्षि िो करिो कारि ‘क्षुद्रेSवप नूनां िरिां प्रपन्ने ममत्िमुच्चैःलिरसाां सिीि’। (कुमार. १.१२)
सज्जनाांना क्षुद्रिोकाांविषयीसुध्दा कळिळा असिो.
कालिदासाचे नायक केिळ िारीररक उपिोगाांसाठी वििाह करि नाहीि त्यामागे एक तनकश्चि प्रयोजन असिां. हहमािय
वििाह करिो िोही काही एका हेिूने,
स मानसीां मेरुसखः वपिि
ृ ाां कन्याां कुिस्य कस्थिये कस्थतिज्ञः।
मेनाां मुनीनामवप माननीयामात्मानुरूपाां विधधनोपयेमे।।(कुमार. १.१८)
आपल्यािा अनुरूप, मुनीांनाही माननीय अिा मेनेिी हहमािय वििाह करायिा ियार झािा िो कुि साित्य
हटकिण्यासाठी. व्यकक्िगि कुिाचां साित्य जसां महत्िाचां िस राजा म्हिून राजकुिाचां साित्यही महत्िाचां. आपिा
उत्तराधधकारी दे िां हे राजाचां प्रधान किणव्य. आणि ही कस्थिी जाििा-या िो ‘कस्थतिज्ञ’ हहमािय मेनेिी वििाह करिा
झािा.
िैिाधधराज हहमाियािा कन्या झािी. ििी पाहािा एक सामान्य घटना. पि कालिदास ही कथा साांगिाना राजनीिीिीि
एक महत्िाचा लसध्दान्ि आपल्यापुढे ठेििो.
सा िूधरािामधधपेन िस्याां समाधधमत्यामुदपाहद िव्या।
सम्यक्प्रयोगादपररक्षिायाां नीिावििोत्साहगुिेन सांपि ्।।(कुमार. १.२२)
राजा ज्याप्रमािे सम्यकप्रयोगाने म्हिजे योग्य आचरिाने नीिी आणि उत्साहगुिाने युक्ि होऊन अपररक्षि म्हिजे
अखांड सांपत्ती तनमाणि करिो त्याप्रमािे ह्या िैिाधधपिीने तनयमाांचे आचरि करिा-या मेनेच्या ठायी पािणिीरूपी सांपत्ती
तनमाणि केिी. येथे कालिदास उत्साहगुिाचा उल्िेख करिो. अथणिास्राि, ‘िकक्िकस्रविधा ज्ञानििां मन्रिकक्िः
कोिदण्डििां प्रिुिकक्िः विक्रमििमुत्साहिकक्िः’ (अथण. ६.२.३४) म्हिजे ज्ञानानीयुक्ि िी मांरिक्िी, कोि ि सैन्यानी

पररपूिण प्रिुिक्िी आणि पराक्रमाने युक्ि िी उत्साहिक्िी अिा िीन िक्िी साांधगिल्या आहेि. राजा ह्या िीन िक्िीांनी
यक्
ु ि असिाच पाहहजे. पािणिीची िि
ु ना सांपत्तीिी केिी आहे. राजकोि अखांड आणि योग्य प्रयत्नाने राजाने िरिा
पाहहजे हा राजनीिीिीि एक महत्िाचा तनयम पािणिी जन्माची कथा साांगिा साांगिा कालिदास दे िो. अगदी अिीच
कल्पना रघुजन्माच्या तनलमत्ताने हदिी आहे,
ग्रहैस्ििः पञ्चलिरुच्चसांश्रयैरसूयणगैः सूधचििाग्यसांपदम ्।
असूि पुरां समये िचीसमा बरसाधना िकक्िररिाथणमक्षयम ्।(रघु ३.१३)

राजाची प्रिु, उत्साह आणि मांर अिी बरगुिात्मकिक्िी ज्याप्रमािे अक्षय सांपत्ती घेऊन येिे त्याप्रमािे िी इांद्रािीप्रमािे
असिारी रािी, उहदि ि उच्चीच्या पाच ग्रहाांनी ज्याची िाग्यसांपदा सुपूकजि केिी आहे अिा पुरािा योग्य कािी जन्म
दे िी झािी.
इथे सध्
ु दा पर
ु जन्मािी िीन िक्िी ि सांपत्तीचा अन्योन्य सांिांध कालिदासाने िाििा आहे.
कुमारसांिि काव्यािीि पाचिा सगण म्हिजे उत्तम नाट्य. कठोर िप करिा-या पािणिीची परीक्षा घ्यायिा स्ििः तिचा
िािी पिी िटुिेि घेऊन आिा आहे. हा िटु रे खाटिाना कालिदासाच्या मनाि तनकश्चिपिे अथणिास्रािीि परममणज्ञः
प्रगल्िः छारः कापहटकः। (अथण (अथण १.११.२) आहे. गुप्िहेराांच्या यादीि पहहिा येिो िो कापहटक. विद्याथी असल्याने
लिक्षेच्या तनलमत्ताने िो कुठेही जाऊ िकिो आणि अजून िहान असल्याने कस्रयासुध्दा त्याच्यािी मोकळे पिी िोिू
िकिाि. दस
ु -याचां ममण जािण्याि पारां गि असा हा विद्याथीिेिािीि गुप्िहेर – कापहटक. कालिदासाचा िटू या सगळ्या
ििणनािी लमळिा जुळिा आहे.
अथाकजनाषाढधरः प्रगल्ििाग्ज्ििकन्नि ब्रह्ममयेन िेजसा।
वििेि ककश्चज्जहटिस्िपोिनां िरीरिध्दः प्रथमाश्रमो यथा।।(५.३०)

हा िटु प्रथम आश्रमाििा आहे, या आश्रमािा अनुसरून िळकट दे हयष्टी आहे, विद्याभ्यासाचां िेज त्याच्या चेह-यािर
झळकि आहे आणि सगळ्याि महत्िाचां म्हिजे िो प्रगल्ििाक् आहे. आपल्या िािीच्या सामर्थयाणिर पािणिीच ममण
जािण्यासाठी िटुने साधिेिा सांिाद साहहत्यरलसकाांची मन कजांकिोच पि पािणिीही त्यािा सगळ साांगून िसिे.
कुमाराच्या दस
ु -या सगाणि राजनीिीिीि आिखी एक महत्िाची गोष्ट िो नमद
ू करिो. प्रसांग आहे, िारकाच्या अत्याचारी
ििणनाचा. सा-या दे िाांनी आपिी हििििा व्यक्ि केिी आहे. सिण प्रकारे आम्ही त्याची सेिा केरूनसुध्दा िो िाांि होि
नाही,
इत्थांमाराध्यामानोSवप कक्िश्नाति िुिनरयम ्।
िाम्यत्पत्यपकारे ि नोपकारे ि दज
ु णनः।। (कुमार २.४०)
दज
ु णन उपकाराने िाि होि नाहीि अपकारानेच त्याांना िाांि करािां िागि. राजनीिीििां हे िास्िि िारकाच्या तनलमत्ताने
कालिदास साांगन
ू जािो.

यथा राजा िथा प्रजा ही उक्िी ज्ञाि असल्याने आणि रघुकुिािीि राजे अनेक उत्तमोत्म गुिाांनी युक्ि असल्याने
कालिदास त्याांच्या गि
ु ििणनाि रां गन
ू गेिा आहे,
ज्ञाने मौनां क्षमा िक्िौ त्यागे श्िाघा विपयणयः।
गुिा गुिानुिकन्धत्िात्तस्य सप्रसिा इि।। (रघु. १.२२)
रघुकुिािीि राजाांकडे ज्ञान होिां िरी िे िढाईखोर नव्हिे, िक्िी होिी म्हिून क्षमेचा अधधकार त्याांना होिा

(कारि

दि
ु णिाच्या क्षमेिा काडीची ककां मि नसिे), दानीित्त
ृ ी होिी पि आत्मस्िुिी नव्हिी अिा परस्पर विरोधी गुिाांनी िे युक्ि
होिे.
िारिीय परां परे ि राजषी अिी सांज्ञा आहे. राजा असन
ू ऋषीसारख आचरि करिारा िो राजषी. अिा राजाचां सुख किाि
असिे िे अथणिास्राि साांधगििे आहे प्रजासुखे सुखां राज्ञः प्रजानाां च हहिे हहिम ्।
न आत्मवप्रयां हहिां राज्ञः प्रजानाां िु वप्रयां हहिम ्।। (अथण, १.१९.१२)
रघुकुिािीि राजाांनी हे सूर अांगी िािििां होिां. पि हे सूर अांगी िाििण्यासाठी त्याांच्या विचारचां आणि जीिनाचां सूर
समजिां महत्िाचां आहे.
िैििेभ्यस्िविद्यानाां यौिने विषयैवषिाम ्।
िाधणके मतु नित्त
ृ ीनाां योगेनान्िे िनत्ु यजाम ्।। (रघ.ु १.८)
आश्रमव्यिस्थेनुसार आयुष्य चार टप्प्याांि वििागिे आहे. ह्या प्रत्येक टप्यािर एकेक आश्रम ि त्याची किणव्ये आहेि.
रघुराजे त्याांच पािन सुयोग्य ररिीने करिां होिे. पहहिा आश्रम ब्रह्मचयण. त्याि अभ्यास हेच किणव्य. हे राजे त्याि
अगदी गुांगून गेिेिे असि. दस
ु रा टप्पा गह
ृ स्थाश्रमाचा. स्िािाविकच त्याि आयुष्यािल्या विविध विषयाांचा आनांद िे
घेि होिे. आयुष्याचा उपिोग ि किणव्य या आश्रमाि पूिण झाल्यानांिर येिो िो िानप्रस्थ. या आश्रमाि ऐहहक गोष्टीांिून
मन काढून घेऊन हळुहळू मन
ु ीिि आचरि केिे पाहहजे. एका अत्त्यच्
ु च पदािर िसल्यानांिर ि सिण प्रकारच्या िैििाचा
उपिोग घेिल्यानांिर ही विरक्िी साधिां अतििय कठीि. पि रघुकुिािीि राजे िाांिपिे मुनी जीिनाचा स्िीकार करिां
होिे आणि सरिे िेिटी योगिास्राि पारां गि असिेिे िे सारे आपल्या दे हाचीही आसक्िी सोडून दे ि होिे. सगळ्या
िैििाि असून ही अलिप्ििा ककां िा पद्मपर इि अम्िसा ही ित्त
ृ ी प्राप्ि करिां कठीि आहे पि िे या राजाांनी केल्याचे
हदसून येिे. याच ित्त
ृ ीमुळे रामदासाांनी लििाजीिा ‘श्रीमानयोगी’ हे वििेषि हदिे होिे.
षड्िागिि
ृ ् ककां िा िलििुक् ही राजाची वििेषिे. िो प्रजेकडून ििी म्हिजे कर घेिारच अन्यथा राज्य चाििार किािर?
पि हा ििी ककां िा कर घेण्याचा त्याांचा उद्दे ि साांगिाना कालिदास म्हििो,
प्रजानामेि िूत्यथं स िाभ्यो िलिमग्रहीि ्।
सहस्रगुिमुत्स्रष्टूमादत्ते हह रसां रविः।। (रघ.ु १.१८)
सूयण ज्याप्रमािे सागराकडून जििार स्िीकारिो िो सहस्रपहटांनी दे ण्याकरिा त्याप्रमािे रघुकुिाििे राजे करिार घेि िे
प्रजेच्या िैििासाठी!
सांपूिण राजनीिीचा हेिू प्रजासुखे सुखां राज्ञः असेि िर या राजाांनी िो तनकश्चिपिे जाििा होिा. म्हिूनच रघुच्या
ििणनाच्या तनलमत्ताने कालिदास राजा िब्दाची व्यत्ु पत्ती दे िाना साांगिो,
... िथैि सोSिूदन्िथो राजा प्रकृतिरञ्जनाद्।। (रघु. ४.१२)

प्रजेच्या रञ्जनाि कोििीही कसूर हे राजे करि नव्हिे आणि म्हिून प्रजेचां रां जन करण्याच्या त्याांच्या ित्त
ृ ीने राज हा
िब्द अथणिाही झािा.
राजनीिीिीि एकापेक्षा एक सरस सर
ू िीिया साांगून आपिां क्राांिदलिणत्ि लसध्द करिा-या त्या राजनीिीज्ञ कालिदासािा
िििः िांदन...!
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