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કાલિદાસનાાં મહાકાવ્યોમાાં મૂલ્યમીમાાંસાના લિચારો 
 

સુલનિદત્ત િી. વ્યાસ 

અધ્યાપક સહાયક, 

 શ્રી મહાિીર લિદ્યામાંદદર ટ્રસ્ટ બી.એડ્. કોિેજ, 

મુખપાકક, પાાંડેસરા, ઉધના નિસારી રોડ, સુરત 

૧. પ્રસ્તાિના 

કાલિદાસ સાંસ્કૃત સાલહત્યના સુપ્રલસÛ કલિ હતા. તેમને કલિ કુિગુરુની ઉપમા આપિામાાં આિી હતી. લિક્રમાદદત્યના 

નિરત્નો પૈકી તમેનુાં નામ ગણાતુાં હતુાં. જેમ ક,ે જ્યોલતર્િકદાભરણ માાં તેમનો ઉલ્િેખ જોિા મળે છે. યથા  

धन्वतंरिक्षपणकामिस हंशकुं वेतालभट्टघटखपपिकाललदा ः। 

ख्यातोविाहलमलहिो नपृतःे  भाया ंित्नालनववैिरुलिनवं लवक्रमस्य॥ 
 

કાલિદાસના સાંસ્કૃત સાલહત્યમાાં કાવ્ય સૌંષ્ઠિતાની િાતો જ નહીં પરાંતુ તત્ત્િદર્કનની િાતો પણ અપરોક્ષ રીતે કરી છે. 

સાંર્ોધકે અભ્યાસ દરલમયાન કાલિદાસના મહાકાવ્યોનુાં િાાંચન કયુું હતુાં ત્યારે તમેન ે લિશ્િાસ થયો કે કાલિદાસે 

તત્ત્િમીમાાંસા, લર્ક્ષણમીમાાંસા, મૂલ્યમીમાાંસા, સૌંદયકમીમાાંસાના લિચારો મહાકાવ્યોમાાં શ્િોક રૂપમાાં અપરોક્ષ રીતે રજૂ 

કયાક છે. સાંર્ોધકના મનમાાં લિચાર આવ્યો કે, મહાકાવ્યોમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે કયા લિચારો રજૂ કયાક 

છે. ત ેજાણિાની ઇચ્છા થઇ ત્યારે સાંર્ોધકે સાંર્ોધનનો આ પ્રમાણે લિષય નક્કી કયો. 
 

૨.સમસ્યા ર્ીષકક 

“કાલિદાસનાાં મહાકાવ્યોમાાં મૂલ્યમીમાાંસાના લિચારો” 
 

૩. સાંર્ોધનના હેતઓુ 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન લનમ્ન હેતુઓને ધ્યાનમાાં રાખી કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૧. રઘુિાંર્ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે જાણિુાં. 

૨. કુમારસાંભિ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે જાણિુાં. 
 

૪.  સાંર્ોધનના પ્રશ્નો 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધનના પ્રશ્નો આ મુજબ હતાાં. 

૧. રઘુિાંર્ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે કયા કયા લિચારો વ્યક્ત થયા છે? 

૨. કુમારસાંભિ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે કયા કયા લિચારો વ્યક્ત થયા છે? 
 

૫. સાંર્ોધન પÛલત 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન કરિા માટે ગુણાત્મક સાંર્ોધનની પÛલત અાંતગકત લિષયિસ્તુ લિશ્િેષણ પÛલતનો ઉપયોગ કયો હતો. 
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૬. સાંર્ોધનનુાં વ્યાપલિશ્િ અન ેનમનૂો 

કાલિદાસની કુિ સાત કૃલતઓ પ્રલસÛ છે. બે મહાકાવ્ય ( રઘુિાંર્ અને કુમારસાંભિ), ત્રણ નાટકો (અલભજ્ઞાનર્ાકુન્તિ, 

લિક્રમોિકર્ીય, માિલિકાલનનલમત્ર), એક ગીલતકાવ્ય ( ઋતુસાંહાર) એક ખાંડકાવ્ય (મેઘદૂત) જે પ્રસ્તુત સાંર્ોધનનુાં વ્યાપલિશ્િ 

છે. કાલિદાસની કુિ સાત કૃલતઓ પૈકી પ્રસ્તુત સાંર્ોધન માટે બે મહાકાવ્યોને નમૂના રૂપમાાં સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યા છે.  
 

૭. સાંર્ોધનના ઉપકરણો 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન માટે બે પ્રકારના ઉપકરણોને સ્ત્રોત રૂપમાાં િેિામાાં આવ્યા છે.  

૧. પ્રાથલમક સ્ત્રોત 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન માટે કાલિદાસના બાંન ેમહાકાવ્યો રઘુિાંર્ અને કુમારસાંભિ ન ેઉપકરણના મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે 

સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યા છે.  

૨.ગૌણ સ્ત્રોત 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન માટે સાંસ્કૃત સાલહત્યને િગતી માલસક પલત્રકાઓ અને સાંર્ોધન પત્રોને ગૌણ સ્ત્રોત તરીકે િેિામાાં 

આવ્યા છે. 
 

૮. સાંર્ોધનનુાં ક્ષતે્ર 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધનમાાં કાલિદાસ રલચત બે મહાકાવ્યો રઘુિાંર્ અને કુમારસાંભિ માાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિષયક 

લિચારો સુધી જ ક્ષેત્ર મયાકદદત કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં. 
 

૯. સાંર્ોધનના તારણો 

પ્રસ્તુત સાંર્ોધન માટે મહાકાવ્યોના મૂળગ્રાંથનુાં િાાંચન કરી મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિષયક હેતુને ધ્યાનમાાં રાખી 

લિષયિસ્તુ લિશ્િેષણ પÛલત o‘રા સ્િબુ(Ûલિિેક અને ગુરુ માગકદર્કન o‘રા તારણો તારિિામાાં આવ્યા હતા. જેનુાં લિિેચન 

આ પ્રમાણે છે. 

૧. રઘિુાંર્ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક અાંગેના તારણો 

રઘિુાંર્માાં કાલિદાસના મતે મૂલ્યનો અથક લિર્ાળ છે. કાલિદાસનુાં માનિુાં છે કે જે નમ્રતા, ર્Ûુતા, પલિત્રતાથી માણસ 

પ્રલતલષ્ઠત બને છે તેન ેત ેમૂલ્ય માને છે. કાલિદાસ સુખ ર્ાાંલત ધમકપાિનને મૂલ્ય માને છે. સાાંસ્કૃલતક અને નૈલતક મૂલ્યને 

માનિીય જીિન માટે શ્રેષ્ઠ માને છે. સહયોગ અને ઉપકાર o‘રા મૂલ્યો કેળિાય છે, તેનાથી માણસમાાં િોકલહતની ભાિનાનુાં 

પ્રાગટ્ય થાય છે. એટિે િોકલહત માટે સહયોગ અને ઉપકારને કાલિદાસ મૂલ્ય સમજે છે. કાલિદાસ માનિના આધ્યાલત્મક 

લર્ક્ષણ માટે લચત્તની પ્રસન્નતાને મૂલ્ય માને છે. રાજા દદિીપ o‘રા ગૌમાતાની સેિાનુાં ઉદાહરણ આપતા કાલિદાસ 

શ્રÛ‘ભાિથી કોઇ પ્રાણીની સેિાને મૂલ્ય માને છે. િૃક્ષો પ્રત્ય ેઅથાકત્ પ્રકૃલત પ્રત્યે તાદાત્મ્ય ભાિ રાખિાની િાત કરીને 

કાલિદાસે પયાકિરણીય મૂલ્યને ઊંચુ સ્થાન આપયુાં છે. રાજ્યની રક્ષા કરિી, પ્રજાનુાં પાિન કરિુ, રક્ષણ કરિુાં, યોનય કર િેિો 

જેિા રાજનૈલતક અને આર્થકક મૂલ્યોની િાત કાલિદાસે કરી છે. માનિીય પ્રેમને કાલિદાસ મૂલ્ય માને છે. પારસ્પદરક 

સહયોગથી વ્યલક્ત ર્લક્તર્ાળી બને છે. એટિે પારસ્પદરક સહયોગને ત ેમૂલ્ય માને છે. લિષય ત્યાગને તેમજ સાાંસ્કૃલતક 

િારસાનુાં અનુસરણ કરિાની બાબતને કાલિદાસ મૂલ્ય તરીકે સ્િીકારે છે. 
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ર્ાાંલત અને સૌંદયકતાને મૂલ્ય માને છે. કૃલષના રક્ષણની િાત કરીને આર્થકક મૂલ્ય અને તેના સાંરક્ષણની િાત કાલિદાસે કરી 

છે. કાલિદાસ રાષ્ટ્રીય મૂલ્યના અથકને સ્િીકારતા િખે છે કે િતન પ્રેમ અને રાષ્ટ્રપ્રેમના ભાિોને ઉત્પન્ન કરિા એ જ મૂલ્યનો 

સાચો અથક છે. પ્રકૃલતની પૂજાને કાલિદાસ પયાકિરણીય મૂલ્ય માને છે. સાંતોષ માટે લનિઃસ્પૃહ ર્બ્દનો પ્રયોગ કરી સિક 

સુખોની પ્રાલપતને ત ેમૂલ્યનો અથક સ્િીકારે છે. સૌંદયક િગરના જીિનને ત ેલનરથકક માને છે. સત્યમ્, લર્િમ્ અને સુાંદરમ `ને 

ર્ાશ્િત અને આધ્યાલત્મક મૂલ્યો માને છે. યજ્ઞના ધૂમાડા o‘રા િાયુમાંડળને ર્ુÛ કરિુાં તેને પયાકિરણીય મૂલ્ય તરીકે માને છે. 

બાહ્ય ર્ુÛતાની અસર માણસના અાંતિઃ પટિ પર પ્રભાિ પાડે છે. જેનાથી માણસ લનર્િકકારી બની જાય છે. જે રાષ્ટ્રલહતેષી 

પણ રહે છે. આમ, પયાકિરણીય ર્ુÛતાને મૂલ્ય માને છે. લિશ્િબાંધુત્િની ભાિનાને આાંતરરાષ્ટ્રીય મૂલ્ય તરીકે માને છે. 

કાલિદાસ વ્યિહાર કુર્ળતાને મૂલ્યનો સાચો અથક માને છે. જીિન સાથે સાંતોષ માનિો મૂલ્યનો પ્રામાલણક અથક છે. સત્ય 

એ સ્િયાં સાચુાં મૂલ્ય છે. સામાલજક નમ્રતાને મૂલ્ય માને છે. કતકવ્યપાિન અને ર્ાસ્ત્રાનુકૂિ લિશ્િાસપૂિકક લનયમોમાાં રહીને 

પોતાનો િતકન વ્યિહાર રાખિો ત ેમૂલ્ય છે. 
 

રઘુિાંર્ મહાકાવ્યમાાં ઉપયુકક્ત મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથકને િગતા જે શ્િોકો/ શ્િોકસ્થ પાંલક્તઓમાાં આિેખન 

જોિા મળે છે તેની સારણી આ મુજબ છે. 

સારણી ૧. મલૂ્યના અથકન ેિગતા શ્િોકો/ પાંલક્તઓ 

મહાકાવ્ય સગક/શ્િોક-શ્િોકપાંલક્ત કાલિદાસ ગ્રાંથાિલિ પૃષ્ઠ સાંખ્યા 

રઘ
િુ
ાંર્

 

૧/૧ પાંલક્ત ૧ 

૧/૫ પાંલક્ત ૨ 

૧/૨૧  ૪ 

૧/૬ પાંલક્ત ૬ 

૧/૬૮ પાંલક્ત ૧૧ 

૧/૮૯  ૧૪ 

૨/૩૬  ૨૧ 

૨/૬૬ પાંલક્ત ૨૫ 

૩/૧૦ પાંલક્ત ૨૯ 

૩/૩૭ ૩૩ 

૩/૭૦ પાંલક્ત ૩૮ 

૪/૧૪ ૪૦` 

૪/ ૨૦ પાંલક્ત ૪૧ 

૪/૩૬ ૪૩ 

૫/૬ પાંલક્ત ૫૧ 

૫/૩૧ પાંલક્ત ૫૫ 
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૬/૧૩ પાંલક્ત ૬૩ 

૮/૮૦ ૮૭ 

૮/૮૭ ૯૭ 

૧૦/૪ ૧૧૨ 

૧૪/૧૬ ૧૬૫ 

૧૭/૪૯ ૨૦૬ 

નોંધિઃ આગળ દર્ાકિિે અાંક (૧/૪) માાં ૧ એ સગક છે અન ે૪ એ શ્િોક સચૂિ ેછે. જ્યાાં પાંલક્ત નોંધી છે ત ેશ્િોક પાંલક્ત છે. 

૨. કમુારસાંભિ મહાકાવ્યમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક અાંગનેા તારણો 

કમુારસાંભિમાાં મૂલ્યનો અથક સ્પષ્ટ કરતા કાલિદાસ િખે છે કે સમાજની અદની વ્યલક્ત સાથે પણ સારો વ્યિહાર કરિો એ 

સાાંસ્કૃલતક મૂલ્ય છે. આનાંદની અનુભૂલતને મૂલ્ય માને છે. સૌંદયક અને લિનમ્રતાને મૂલ્ય માને છે. જન્મમરણના બાંધનથી 

છૂટીને પરમ િક્ષ્ય, મોક્ષ પ્રત્ય ેપ્રયાણ કરિુાં તેન ે કાલિદાસ મૂલ્ય માને છે. આજ્ઞાપાિન, પ્રણામ, મધુર ભાષણ, લમત્ર પ્રત્યે 

પ્રેમ રાખિાનો તેને મૂલ્ય માને છે. આળસનો ત્યાગ કરીને ર્રીરને તપ માટે તૈયાર કરિુાંને તેન ેઆધ્યાલત્મક મૂલ્ય માને છે. 

િૃક્ષોનુાં પાિનપોષણ કરિુાં તેને પયાકિરણીય મૂલ્ય માને છે. બ્રહ્મચયક અને અલતલથ સત્કારને ત ેમૂલ્યનો અથક તરીકે સ્િીકારે 

છે. આચરણ ધમક અને વ્યિહારને ચાદરલત્રક મૂલ્ય માને છે. સત્યમ્, લર્િમ્, સુન્દરમ `ન ેઆાંતરરાષ્ટ્રીય મૂલ્યના અથક તરીકે 

સ્િીકારે છે. વ્યલક્તગત મૂલ્ય અાંતગકત સાંતોષને માને છે. ર્રણાગતની રક્ષા કરિી અને ભૂિ કરનારને ક્ષમા આપિી એ પણ 

મૂલ્ય છે. લિશ્િકલ્યાણને મૂલ્ય તરીકે સ્િીકારે છે. આજ્ઞાપાિન ધમકરક્ષણને મૂલ્ય માને છે. વ્યલક્તગત નેતૃત્િક્ષમતાના 

લિકાસને મૂલ્ય માને છે. 
 

કુમારસાંભિ મહાકાવ્યમાાં ઉપયુકક્ત મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથકને િગતા જે શ્િોકો/ શ્િોકસ્થ પાંલક્તઓમાાં 

આિેખન જોિા મળે છે તેની સારણી આ મુજબ છે. 

સારણી 

મૂલ્યના અથકન ેિગતા શ્િોકો/ પાંલક્તઓ 

મહાકાવ્ય સગક/શ્િોક-શ્િોકપાંલક્ત કાલિદાસ ગ્રાંથાિલિ પૃષ્ઠ સાંખ્યા 

કમુ
ાર

સ
ાંભ

િ
 

૧/૧૨ પાંલક્ત ૨૩૨ 

૧/૪૩ પાંલક્ત ૨૩૭ 

૧/૪૮ ૨૩૮ 

૨/૫૧ પાંલક્ત ૨૪૭ 

૩/૩ પાંલક્ત ૨૫૦ 

૩/૬૧  ૨૫૮ 

૪/૧૬ પાંલક્ત ૨૬૩ 

૪/૨૯ પાંલક્ત ૨૬૪ 

૫/૬ પાંલક્ત ૨૬૮ 
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૫/૧૪ ૨૭૦ 

૫/૩૦  ૨૭૨ 

૫/૩૧ ૨૭૨ 

૫/૩૮ ૨૭૩ 

૫/૩૯ ૨૭૩ 

૫/૭૭ ૨૭૯ 

૮/૧૨ ૩૦૮ 

૯/૧૦ ૩૨૧ 

૧૦/૨૨ ૩૩૦ 

૧૨/૫૮ પાંલક્ત ૩૫૦ 

૧૩/૫૧ ૩૫૭ 

નોંધિઃ આગળ દર્ાકિેિ અાંક (૧/૧૪) માાં ૧ એ સગક છે અને ૧૪ એ શ્િોક સૂચિે છે. જ્યાાં પાંલક્ત નોંધી છે ત ેશ્િોક પાંલક્ત 

છે. 
 

૧૦. ઉપસાંહાર 

આમ, કાલિદાસે રઘુિાંર્ અને કુમારસાંભિ મહાકાવ્યોમાાં મૂલ્યમીમાાંસા અાંતગકત મૂલ્યના અથક લિર્ે લિસ્તૃત િણકન કયુું છે. 

કાલિદાસ ર્Ûુતા, પલિત્રતા, સુખ, ર્ાાંલત, પૂજા, પ્રજારક્ષણ, પયાકિરણ રક્ષણ, પ્રકૃલત પ્રેમ, કતકવ્યપાિન, નમ્રતા, મોક્ષ પ્રત્ય ે

ઇચ્છા, તપ, આજ્ઞાપાિન, સત્યમ લર્િમ સુાંદરમ્, આચરણ, ધમક જેિા મૂલ્યોને માને છે. એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે ક ે

કાલિદાસ ભારતીય સાંસ્કૃલતના પોષક હતા એમાાં કોઇ સાંદેહ નથી. 
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પ્રકાર્ન. 

૫. ર્ાહ, ડી. બી. (૨૦૦૯). ર્ૈક્ષલણક સાંર્ોધન (દદર્ા દર્કન). અમદાિાદિઃ પ્રમુખ પ્રકાર્ન. 

૬. उपाध्याय, भगवतशिण (२०१०). काललदा  का भाित (िौथा  ंस्किण) नयी ददललीः भाितीय 

ज्ञानपीठ। 

૭. ितुवेदी,  ीतािाम (२००९). काललदा  ग्रंथावलल (तृतीय  ंस्किण) अलीगढः भाित प्रकाशन मंददि। 
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૮. माथुि, के (२०१०).महाकलव काललदा  के नाटको में पयापविण बोध शोधः  मीक्षा औि मूलयांकन,  

लबला पुि, छत्ती गढ। 

૯. शमाप, ए . (१९९७). लललतकलाएँ औि महाकलव काललदा  वैिारिक ः लबकानेि, भाितीय लवद्यामंददि 

शोध प्रलतष्ठान। 
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૧૧.http://hi.m.wiki.hamropathshala.com 

૧૨.http://hi.m.wikipedia.org.wiki> नाटक 

 

http://www.kalidas.com/
http://hi.m.wiki.hamropathshala.com/
http://hi.m.wikipedia.org.wiki/

