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भारतीय सं कृत शोकना याचा जनक : नाटककार भास 

राहु ल राम हळदे (शोधाथ ) 

डॉ.श शकांत ब-हानपुरकर (मागदशक) 

दल प च हाण ( नदशक) 

भाषा व सा ह य वभाग 

 वामी रामानंद तथ मराठवाडा व यापीठ  

नांदेड, महारा , भारत 

तावना 

आप या लेखन तं ा या व लखेन वतं ते या 

तसेच कथानक, वषयाची यापकता या या 

जोरावर एक तभा संप न नाटककार भारतीय 

ना य-सृ ट स मळाला, या नाटककाराने 

भरतना यशा ाचे नयम झुगा न लावल।े तसेच 

यां या लेखणीतून सं कृत ना य-परंपरेत 

थमताच ‘उ भंग’ शोकां तकेचा ज म झाला, तो 

महान नाटककार हणजे महाकवी भास। 

नाटककार भास हा सं कृत ना य परंपरेचा महान 

सुप र चत असा आ य नाटककार आहे। या या 

अनेक ना य-कृती व या या वषयी काढलेले 

संशा मक संदभ वेगवेग या इ तहा सक व 

सं कृत वा मयात आढळतात। 19 या 

शतकापयत या नाटककाराचा फ त उ लेख 

मळत होता। परंतु याची रचना या वषय फ त 

पुसट असा उ लेख मळत होता, तसेच यां या 

वषयी संपूण अशी मा हती उपल ध न हती। 

1909 म ये ट ।गणपती शा ी यांना केरळ 

मधील ‘ ावणकोर’ येथील राजमहालातील पु तक 

सं हालयात, 105 ताडप यांवर म याळी भाषे या 

300 ते 400 वष जु या पा डू लपी मळा या। 

ट .गणपती शा ी यांनी याचे संकलन व 

अ ययन क न भासांची 13 नाटके ‘ व म 

लेज’ या नावाने क शत केल । यामुळे 

जगभर भासांचे सा ह य स  झाल।े1 

असे असले तर सु ा भासांचा कालखंड, 

ज म थळ, कमभूमी या वषयी अ यंत कमी 

मा हती उपल ध आहे व तो अनेक 

आ यासाकांम ये वादाचा मु ा अस याचे दसून 

येते। 

महाकवी का लदासाने यांना आप या 

‘माल वकाि न म ’ या नाटका या तावनेत 

अ यंत आदराचे थान देत तथयश असे 

संबोधले आहे। तसेच कवी राजशेखर यांनी 

भासां या ‘ व नवासवद त’ या नाटकाचा 

गुणगौरव केलेला आहे। कवी बाणभ  यांनी 

भासांचे नाटक सू धाराकडून सु  होते, असा 

उ लेख केलेला आहे। या शवाय या महाकवी चा 

उ लेख अ भनवगु त, सा ह यकार दंडी, आचाय 

जयदेव या महान आचायाने सु दा केलेला 

आहे।2 तसेच आज या युगातील महान द दशक 

रतन थयाम, वामन क ,े कावालाम नारायण 

प नीकर, ह बब तनवीर, यांनी भासां या 

नाटकाचा आदर क न यांची नाटके रंगमंचावर 

तुत केल ल  आहेत।  
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भासांचा कालखंड हा बु दकाल न कालखंडा या 
जवळपास जो यां या नाटका या अ ययनाव न 
तसेच यातील सामािजक आ थक प रि थतीचा 
अ यास के यावर आ ण इतर नाटककारांनी 
केले या गौरवा व न, ते अ यासा अंती इ।स।पूव 
400 या जवळपास या कालखंडात पडतात। या 
बाबतीत ा.पुसाळकर, ा.क थ, यांनी सु दा 
याला दुजोरा दलेला आहे।3 
भासांनी एकूण कती नाटक ल हले हे अ याप 
प ट नाह । परंतु यां या काह  नाटकाचा 

उ लेख त नंतर या सं कृत नाटककारांनी केलेले 
आहे। याम ये ‘ व नवासवद त’ हे नाटक 
ामु याने आढळत।े यापुढे जाऊन शु काचे 

‘मृ छकट क’हे नाटक भासां या ‘चा द त’ या 
नाटकाशी अनेक बाबींशी मळते-जुळते आहे। 
यामुळे शु काने भासां या नाटकाची उचल तर 
केल  नाह  अशी शंका येणे लाजमी ठरते, परंतु 
गणपती शा ी ने का शत केलेल  13 नाटके। 
हेच भासांची ना य कृती आहे। असे बहु तांश मत 
अस यामुळे या या तेरा नाटकांचा उ लेख 
मळतो। 
भासाची ह तेरा नाटके व वध कथा बज घेऊन 
फुलवलेल  आहेत, शवाय यात वषयाची 
व वधता अस याचे आपणास दसून पडते।4 
1 उदयनकथेवर आधा रत नाटक : 
‘ व नवासवद त’, ‘ त ा-योगा धारायण’ 
2 अ यायीकावर आधा रत नाटके : ‘अ वमारक’, 
‘चा द त’ 
3 रामायणावर आधा रत नाटके : ‘ तमा’ व 
‘अ भषेक’ 
4 महाभारतावर आधा रत नाटके : ‘पंचरा ’, 
‘म यम- यायोग’, ‘दुतावा य’, ‘दूत-
घटो कच’,’कण-भार’, ‘उ भंग’ 
5 कृ ण-कथेवर आधा रत : ‘बालच रत’5 

भासां या या वर ल सव नाटकापैक  उ यन 
कथेवर आधा रत नाटके या म ये 
‘ व नवासवद त’ व  ‘ त ा-योगा धारायण’ ह 
नाटके ख या अथान े इ तहा सक मानायला ह या 
कारण या म ये राजा उ यन व राजा योत हे 

पा  इ तहासातील बौ द ंथात व पुराणात 
आपणास पहावयास मळते। 
भासांची ना यशैल  व यांची लेखन वशेषता 
1 सू धार पासून नाटकाची सु वात – भासां या 
अनेक नाटकात नाटकाची सु वात ह सू धार 
पासून होते। 
2 भरतवा य – भासां या नाटकात एकाच 
प दती या भरत वा याचा उपयोग होताना 
दसतो, या म ये ‘राज संह’ या राजाचा उलेख 
मळतो। 
4 नामौ लेख केलेला नाह  - भासांनी 13 ह 
नाटकात कुठेह  नामौ लेख केलेला नाह। 
5 वै श टपूण नांद(मंगलाचरण)-भासकृत 
मंगलाचरण हणजे नाटकाचा छोटा आलेखच 
होता। 
6 पा ांचे उ ातीकरण – कण, कैकयी, दुय धन, 
कंस या सारखे महाभारतातील खलनायक यां या 
दयातील मानवी ओ या याचे च ण भासांनी 

आप या लेखणीतून गट केल।े 
7 ा मणा वषयी आदर व व णू भ ती - 
ा मणा वषयी आदर व व णू भ ती हे यां या 

तेराह  नाटकात कषाने जाणवते।6 
भासांची ना य शोकां तका – उ भंगम 
भासां या लेखणीतून साकार झालेल  सं कृत 
ना य-वा मयातील प हल  शोकां तका तसेच 
भारतीय सं कृत सा ह यातील सव थम 
शोकां तका हणजे ‘उ भंगम’ होय। 
महाभारता या एकूण 18 पवा-पैक , 
महाभारता या यु ा या शेवट या भागाचे अथात 
श य पवातील हे कथानक आहे। महाभारतात 
गदा यु ा या वेळी दुय धन हा आप या व येचा 
वापर क न एका जलाशयात लपून बसतो, याला 
यु ाचा प रणाम व याची एकूण चीती चांगल च 
समजलेल  असते, पांडव बंधू हे या जलाशया 
जवळ येऊन दुय धनाची नंदा करतात। 
दुय धनाला हे सगळे सहन होत नाह , त हा तो 
बाहेर येतो व पांडवा पैक  भीमसेन याला गदा 
यु ाचे आ हान देतो। 
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दुय धनाशी यु द करणे हे पांडवाला अ यंत कठ ण 
जाते। तेसेच दुय धन हा भीमा पे ा यु ात सरस 
ठरत असतो। अ या वेळी कृ ण आप या मांडीवर 
थाप मा न अ य  र या भीमाला दुय धना या 
मांडीवर हार करायला सांगतो, याचे संकेत 
ओळखून भीम दुय धनाची मांडी छ न- वछ न 
करतो हणजेच दुय धनाचा ‘उ भंग’ होतो व 
दुय धन गात ाण होतो। महाभारत या 
महाका यात एवढेच नमूद आहे। 
ोपद  चे व  हरण झा यामुळे पांडवा म ये 

असलेला ोध व यामुळे चडलेला भीमसेन व 
यु ात सव भावांचा मृ यू झा यामुळे संत त 
झालेला दुय धन यांचे गदायु दा भासानी अ यंत 
सुंदरतेणे, तसेच भावीपणे या नाटकातून मांडलेले 
आहे। 
महाभारतावर ल या कथानकाला आप या 
तभावान लेखणीतून मूळ कथानकाला व 
या या आंत रक गा याला कुठेह  जा त बदल न 
करता व याचा आशय शा बत ठेऊन। 
थो याबहु त लेखन वतं ता याचा आधारघेऊन 
भासांनी उ भंगम हे नाटक रचले। 
ारंभी व कंभक या म ये तीन सै नक यु द 

भूमीवर ल भयावह प रि थती चे व लेषण क न 
सांगत आहेत। यु द भूमीवर सै नक, घोड,े ह ती 
यां या ेताचा खच पडलेला आहे। र ताचे जणू 
पाट-वाहताना दसत आहे, यामुळे हे यु द 
अ यंत र त-रंजीत झालेले आहे। रकामे ह ती 
सैर-वैरा भटकताना दसत आहे, रकामे रथ घेऊन 
घोडे याला ओढत चालले आहे। मग भीमसेन व 
दुय धनाचे य  गदा-यु द सु  होत।े ते 
एकमेकांवर गदेचे ती  हार क न यु ास गती 
देत आहे। 
चपळ दुय धना या हाराने भीमाचे म तक र त 
बंबाळ झाले आहे व कपाळाव न र त वाहू  
लागले आहे। याचे दो ह  खांदे फुटून छाती 
र ताने माखलेल  आहे। तरबेज असा 
दुय धनासमोर भीमा या श तीचा कस लागत 
आहे। दुय धना या मायाने भीम ज मनीवर 
कोसळला हे पाहू न यास मुनी , वदुर,अजुन व 

कृ ण हे सव चंताम न झालेले दसत आहेत। 
याउलट बलराम मा  खुश होऊन दुय धनावर खुश 
झालेला आहे। 
दुय धन खाल  पडले या भीमा ला हनवू लागला 
त हा कृशाने आप या कुत नीतीचा वापर क न 
आप याच मांडीवर थाप मारल  व भीमाला 
दुय धना या मांडीवर हर कर याचे संकेत केले। 
भीम आपले बळ एकवटून पु हा युइ दस स ज 
झाला, गदा-यु ाचे सव नयम झुगा न भीमाने 
ती  हार दुय धना या मांडीवर केला यात 
दुय धन खाल  कोसळला। व हे य पाहताच 
बलराम ोधाने लाल बु ंद झाला। कृ णाने भीमाला 
संर क कवच देऊन याला यु द भूमी या दूर 
नेल ेयेथे व कंभक संपते। 
नाटका या मु य उ तराध यात ोध अनावर 
झालेला बलराम वेश करतो, उ भंग झाले या 
मां याघेऊन दुय धन सरपटत रंगमचावर वेश 
करतो व बलरामाला शांत कर याचा य न 
करतो। मृ यू समयी दुय धनाची वृ ती आता शांत 
झालेल  आहे। कारण सव भावाचा यु ात मृ यू 
झा यावर व वतःची अशी दशा झा यावर याला 
सूड-घे याची भावना चत नाह  आहे। भीमा या 
गदा पात सा ात व णू ने आपला नाश केला 
व यु ाची इ छा करणाया मला यमा या भेट ला 
पाठवले या नंतर कु राज धृतरा  व मत गांधार  
दयु धां या सव ि या व याचा लहान मुलगा 
दुजय या ठकाणी वेश करतो। 
त हाच क ण संग हणजे भासां या लेखणीचा 
व यांचा तभेचा ख या अथाने मान बंदू आहे। 
व भासांचे कौश य दुय धना या मानवी भावनेने 
केलेले गट करण हे भासांचे कौश य दश वते। 
दुय धन हा कु राज धृतरा  यांना उठून वंदन 
क  लागला असता, भ न झाले या मां यामुळे 
तो खाल  कोसळतो व याची ह अव था पाहू न 
शोक वेगाने धृतरा  व हळून खाल  
कोसळतो।त हा तो आप या प याला समजावून 
सांगतो क, या रणांगणात लढताना मला 

याचे वीर मरण आलेले आहे। यामुळे 
याचे धम पाचारण क नच मी मृ यू समोर 
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गेलो तर  तु ह  शोककुळ होऊ नका असा तो 
आग तक र या सांगतो। 
नंतर माता गांधार  हला हणतो क, “माते मला 
जर मा या पु यकमातून मला पुनज म मळाला 
तर पुढ ल ज मात देखील तू माझीच आई हो”! 
या नंतर अ व थामा बातमी मळताच तो तथे 
पोहोचतो आ ण दुय धन याची अव था पाहू न तो 
संतापतो, आ ण कृ ण व पांडवाचा वनाश 
कर याची शपथ घेतो। 
अंत समय येताच यांनी केलेले पाप या या 
डो या समोर आठवू लागते व याला आप या 
कृ याचा प चाताप येतो। अ व थामा हा दुजयला 
जवळ घेतो, व ‘तू आमचा अ भषेका वाचून राजा 
आहेस’ असे हणतो हे ऐकून दुय धनाला बरे 
वाटते व तो न चल पणे वास सोडतो। 
अ व थामा पांडवाचा नाश करायला नघतो, 
धृतरा  रा यसोडून वनात नघून जा याचा 
नणय घेतात, व याच ठकाणी एकां कका 
समा त होत।े7 
भासाने या एकां ककेला दले या तभा 
संप नते या कलाट या या संश नय आहे। 
महाभारतातील धूत व कपट नती व कुट ल 
कार थान करणारा खलनायक भारतीय, पौरा णक 
महाका यात  खलपु ष ठरलेला दुय धन, भासांनी 
आप या लेखन तं ा या जोरावर या कथेचा 
नायक क न टाकला आहे। या शवाय 
महाभारताचा कथानकात जे पा  दुय धना या 
मृ यू समयी उपि थत न हते जस े धृतरा , 
गांधार , दुय धना या ि या व लहान मुलगा 
दुजय यांना उपि थत क न नाटकाला नवीन 
दशा दे याचे काम भासानी केले व यामुळे या 
कथानकात भाव नक उ थान व का णक 
मनि थती नमाण झाल । भासाने महाभारतातील 
दुय धनाचा जलाशयात लपून बस याचा संग या 
एकां ककेत घेतला नाह  कारण भासला दुय धनाचे 
नवे प दाखव यात न क च बाधा नमाण झाल  
असती। तसेच याचे नवे मानवी व प व एक 

य पश  यि त च ण घडव यास भासाने 
आप या लेखन वतं  तेचा उ कृ ठ नमुना 

तुत केला, कारण ज हा महाभारतातील 
दुय धन मरण पावतो त हा लोक यां या 
मरणावर उ सव करतात हेच महाभारताचे स य 
आहे। परंतु या एकां ककेचा नायक दुय धन 
मरताना मा  े क, ना य-वाचक यां या 
दयाचा बांध-फुटून यां या डो यात अ ू आ या 
शवाय राहत नाह , जो कृ ण आंपण भगवान 
हणून मानतो एका णाला याचा वषयी राग 
नमाण होतो व या या छळ व कपट वृ तीचा 
सु ा ोध नमाण होतो। 
भासानी दुय धनाचे जे पा  रंगवले आहे यात तो 
फ त या एकां ककेचा मु य पा ाच नाह  तर 
ख या अथाने तो आदशवाद  व ामा णक नायक 
आहे।कारण नाटकात मृ यू-समयी कपटाने भीमाने 
कृ णा या सांग याव न दुय धनाचा केलेला घात 
हा ोध उ प न करणारा आहे, तर  सु दा 
नाटकात मृ यू समयी दुय धनाचा मनात थोडाह  
ोध नाह  याउलट तो वैर भाव वस न, माझी 

मृ यू ह व णूची इ छा आहे, यामुळे भीम व 
कृ ण यावर ोधीत हो याचे कारण नाह  असे तो 
हणतो। 

या म ये भासानी दुय धनाला एक कुशल 
यो ा,एक धम न ठ य ती या शवाय एक 
ामा णक पती तसेच व डलांचा आदर करणारा 

एक उ कृ ट पु , आई या ऋणात राहू न तची 
सेवा कर यासाठ  पुनज म घेणारा एक मुलगा व 
एक कत य द  तसेच मुलांची चोख काळजी 
घेणारा एक पता असा सत पु ष हणजे दुय धन 
असा य ती डो या समोर भासां या लेखणीतून 
उभा राहतो। या बहु आयामी य ती च णामुळे 
तो या नाटकाचा नायक हणून उभा राहतो। 
गदायु ात तरबेज व नपुण अस यावरह  भीम 
कृ णा या सांग याव न कपट नीतीने 
दुय धना या मां या भ न करतो, हे अथात याचे 
उ भंग करतो हणून ‘उ भंग’ शषक अ यंत 
यो य व कथेस अनु प व यास याय देणारे 
आहे।8 
भासानी महाभारतातील ह कथा फ त सुधा रत 
केलेल  नाह  उलट यापुढे जाऊन यातील 
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उ लेखनीय गुणाचे उ घाटनपण केले यामुळे 
पौरा णक पा ाचे गुणधम न या प तीने मांडल।े 
हणून भासांची ना य-रचना ह अनेक 

वेगवेग या वषयाला हात घालून रंगमंचावर 
योगा माकता आणणार  असतेच यात काह च 

वाद नाह । जर जाग तक प रि थतीचा आढावा 
घेतला तर ीक मधील शोकां तका नाटके ह 
ख या अथाने नाटकांची व शोकना यांची गंगो ी 
आहे। ईसा.पूव 500 ते 400 या जवळपास तथे 
शोकना यांचा ज म झाला, हे जग मा य 
इ तहा सक स य आहे। ‘अर टॉटल’ या 
व व व यात क वचारवंताने ‘पोए टक’ या 
ंथात शोकां तकेचे त व व वै श टे मांडल।े तो 

शोकां तकेची या या खाल ल माणे करतो।9 
“शोकरसाि मका ह मानवी कृ यांची तकृती 
होय, हे कृ य (action) गंभीर व पाच,े वयंपूण 
व व श ट मयादेत समा व ट असाव।े भाषा व 
ना या या व वध भागात ताल ब ता गेयता 
वैगरे अलंकृत असावी। मानवी कमा या 
ना यातील तकृतीत क णा व भय यांचा 
समवेश असून याचे उ चत ‘रेचन’ आखर स 
साधले जावे।” यांनी यासाठ  शोकना याचे सहा 
भावी अंग सां गतले 

1 कथानक 2 वभावदशन 3 वचार 4 भाषा 5 
गत-संगीत 6 ये10 
हे अंग सांगून थम कथानकाला व वभाव 
दशनास जा त मह व दलेले आढळून येत।े 
1 कथानक हे गु ंतागु ंतीचे असावे यात घटनेची 
गु ंफण असा व शवाय कथानका मधून स य 
कवा याचे आकि मत झालेले यथाथ वणन 
असाव।े 
2 नाटका या नायकाचे वणन हे वैभवा या 
शखराव न तो आप ती या व शोकाम ये 
गुरफटून गेला पा हज,े तसेच नायक हा 
थोर,गुणवान व नपुण असा दाखवावा। 
3 नायका या वभावातील एका दोषामुळे कंवा 
ुट मुळे याची अधोगामी झाल  असे दाखवावे। 

4 पा ाचे वचार हे पा ा या वभावाशी मळते 
जुळते असाव।े 

5 कथक या संबं धत गीत असाव।े 
6 अं तम प रणामात क णा व भयच ककता याचे 
वरेचन हाव।े 
7 याम ये योगा-योग व दैवी-यं णा घटना दाखवू 
नये। 
8 नायका या दुगुणामुळे कंवा दुराचारामुळे भा य 
फरले असे दाखवू नय।े 
या शोकां तके या मुख बाजू ‘अर टॉटल’ यांनी 
थमच सै ां तक व पात मांड या। जर आपण 
या सव नयमाला ‘उ भंग’ या नाटकाशी 

जुळवून व तुलनाक न प हल  तर जो कोणी 
नाटकाचा े क महाभारता या कथेव न पूव ह 
दु षत नसेल तर दुय धन हा शोकां तकेचा नायक 
ठरतो व भम व कृ ण हा खलनायक ठरतो हे 
मा य करावेच लागले कारण ह भासां या 
लेखनीचीच तभा आहे क यांनी दुय धनाला एक 
उदार,आदशवाद ,नायक बनवलं व या या 
कोणताह  दु गुण बाहेर न आणता दुसया या 
कपात नीतीमुळे याचा बळी जातो व े कांचे 

य पळवटून नघते व े कांचे क न व भय 
या दोन रसांचे वरेचन होते। 
न कष 
भासांचे ‘उ भंग’ नाटक पूव ह दु षत न ठेवले या 

येक े कांसाठ  एक शोकां तकाच आहे आ ण 
शोकना याचे जा तीत जा त नयमाला हे 
अनुस न अस यामुळे ह सं कृत ना यपरंपरेचे 
प हले शोकना य आहे। 
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