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शोध सं ेप 
ाचीन नाटककारांम ये भास हे े ठ नाटककार मानले जातात, यां या तभेचे गोडवे का लदास, भवभूती, सार या 

अनेक व वानांनी गायलेले आपणास आढळतात। सन 1913 म ये यांची तेरा नाटके भास ना यच  हणून स  
कर यात आले होती। यामुळे आजचे आधु नक रंगकम  व द दशक सु ा यांचा नाटका पासून भा वत झालेले 
आढळतात। भासांचा कालखंड हा इसवी सन पूव 300 ते 400 या दर यान अस याचे समजतेए या संदभात काह  
पुरावे दे यासारखे आहेतण ्  तर ह  यात तक- वतक असू शकतात यात वाद नाह । नाटककार भास हे स  

हो यामागे यांची व ोह  वृ ती व रंगमंचावर ल योगा मक मू य हे आहे। हे मू य यां या बहु  वषयावर ल हले या 
नाटकातून समोर येताना दसतात। भासांनी आप या तभेने काह  संक पना थमताच रंगमंचावर मांड या जसे क ए 
वषय व तू ंची व वधता, वभागीय रंगमंच याचा उपयोग, नाटकाची मा लका, शोकां तका न मती, बोधयु त वा य 

रचना, सरळ व छोटे संवाद, आ ण य भाव ता, पा ांचे शु ीकरण, व तूंचे मानवीयकरण अशा व वध घटनांमुळे 
भास हे एक योगा मक नव न मतीची जनक हणून पु ढे येताना दसतात। 

तावना  
नाटककार भास भारतीय रंगभूमीवरचे आ य 

नाटककार आहेत। यांनी व ोह  भू मका घेत 

रंगभूमीवर अनेक यश वी योग केल।े यां या 

एकूण नाटकां पैक  फ त 13 नाटके आज 

उपल ध आहेत, जी ट  गणपती शा ी यांनी 

1913 म ये व म येथे शोधून काढल  व 

‘ व म लजे’ हणून का शत केल  गेल । 

यालाच ‘भासना यच ’ नावाने स  कर यात 

आले आहे। नाटककार भासां या कालखंड या 

वषयी अनेक तक- वतक काढले जातात, तर  

सु ा यां या सा ह या या आधारावर व आंत रक-

बा य पर ण नर णा या आधारावर, यांचा 

कालखंड हा इसवी सन पूव 300 ते 400 या 

दर यान ठरवता येतो। नाटककार भासां या 

नाटकाची याती ह  सव दूर होती। हणूनच 

का लदास, भवभूती, राजशेखर, बाणभ  सारखे 

सा ह यकार यां या सा ह याचे गोडवे गाताना 

दसतात, यांना आदर थानी मानतात। या 

शवाय भवभूती, शू क, ीहष सारखे नाटककार 

यां या कडून ेरणा घेताना दसतात। तसेच 

आधु नक युगातील तभावंत द दशक आजह  

भासां या नाटकाचे यश वी मंचन क न यातून 

नवीन संक पना वा हत करताना आढळतात। 

या म ये कावालाम नारायण पाि न कर, रतन 

थयाम, ब सीकौल, हबीब तनवीर, वामन क े या 

सारखे महान नदशक या म ये सि म लत 
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आहेत। हणूनच भासांचे याकाळातील 

योगा मक मू य अ यासणे गरजेचे ठरते। 

भासांची ना यसंपदा व यावर ल व लेषण 

भासांनी वेगवेग या वषयावर आ ण वेग या 

कथाव तूची नवड क न अ तशय दजदार ना य 

न मती केलेल  आढळते। यांनी रामायण, 

महाभारत, का प नक कथा, लोककथा, अशा 

बहु अंगी कथाव तू मधून आपल  

तभालोका भमुख केलेल  आहे। 

1 रामायणावर आधा रत नाटके :  तमा, 

अ भषेक 

2 महाभारतावर आधा रत नाटके : दूतवा य, दूत 

घटो कच, म यम यायोग, कणभार, उ भंग, 

पंचरा  

3 उदयन कथेवर आधा रत नाटके : त ा 

योगंधारायण, व नवासवद ता 

4 लोक कथेवर आधा रत नाटके : चा द त, 

अ वमारक 

5 कृ ण कथेवर आधा रत नाटके :  बालच र   

भासांनी कथा वै व य सोबतच मूळ कथानकात 

अमुला  बदल केलेल ेआपणास आढळतात। जसे 

क  तमा नाटकात व कल य आ ण तमा 

गृ हाचे य टाकून नाटका या भावाला अ धक 

बळकट  दल । या शवाय महाभारता म ये स ता 

अ धकारा साठ  यु  झाले ते कारणच बदलून 

पंचरा  नाटकात पांडव व कौरव यां या म ये 

समेट घडवून आणला व महाभारता या 

कथानकाला एक वेगळेच वळण दल।े 

या शवाय दूत घटो कच नाटकात घटो कच यांचे 

कडून दूत हणून कौरवाकडे पाठ वले। अशा 

न या संक पना भासांनी थमच रंगभूमीवर 

मांड या तसेच म यम यायोग नाटकातून ह डंबा 

व भीमसेन यां यातील पुनम लन दाख वल,े 

उ भंग  हे नाटक  भासां या तभेची सा  

देणार  एक भावी शोकां तका आहे। यामुळे 

रंगभूमीवर न याने योगा मक मू य जायला 

लागल।े  

भासांचे उदयन कथेवर आधा रत त ा 

योगंधारायण नाटक हे मं ी योगंधारायण यांची 

ामा णकता व उदयन-वासवद ता यांचेवर ल 

ेमाची कथा आहेण ्  व यां याच उ तररंग हणून 

भासांनी व नवासवद ता हे नाटक ल हले। 

यामुळे ते ना य व सा ह य जगतात यातनाम 

झाले। व नवासवद ता नाटकातील कथाए पा  

संवादरचना ना यबांधणी य बांधणी ह  इतक  

सु यवि थत आहे क  भारतातील ाचीन 

सा ह यकारा म ये हे नाटक अ यंत नावलौ कक 

ा त झालेले नाटक आहे। असा प ट उ लेख 

आपणास आजह  मळतो। चा द त व अ वमारक 

नाटकातील ेम, वरह, संघषए राजकारण यामुळे 

हे नाटक अ यंत भावी नाटक हणून समोर 

येताना दसते। तसेच बालच र  नाटक हे व णू 

भ तीचे उदाहरण हणून भासाने रंगवलेले आहे। 

भासां या नाटकातील योगा मक मू य 
भास हा व ोह  नाटककार हणून स  आहे। 

यांनी भरत ना यशा ाचे नयम झुगा न 

वतहाची अशी नवीन रंगभाषा नमाण केल । 

नांद  नंतर लगेच सू धाराचा वेश क न घेतला। 

यामुळे पूव रंगाम ये बदल झाला व नाटकाचा 

ारंभाला परंपरागत वधीपासून थोडा बदल 

मळालाण ्  या शवाय तमा या नाटकात 

दशरथाचा मृ यू दाखला, याच माणे उ भंग 

नाटकात रंगमचंावर दुय धनाचा मृ यू दाख वला, 

तसेच व नवासवद ता नाटकात न ेची य 

दाख वल ए यामुळे भासांनी भरत ना यशा ाचे 

नयम झुगा न नाटकाची रंजकता वाढ व यासाठ  

अनेक योगा मक बदल आप या रंगकमात 

केलेले आहेत। भासांनी रंगभूमीवर अनेक 
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नवनवीन योगा या घाट घालून दलेला 

आढळतो। यामुळे भासांची तभा व यां या 

योगा मक मू य या वषयी सहज आकलन 

हो यास मदत मळत।े 

वभागीय रंगमंचाचा उपयोग 

व नवासवद ता या नाटकात भासांनी एकाच 

उपवना या यात दोन य एकाच वळेी 

रंगमंचावर सादर केलेल  आढळते, यावेळी ह  

रचना अ भनव होती असे दसते। 

नाटकाची मा लका न मती 

अ भषेक हे नाटक तमा नाटकाचा उ तराध 

वाटतो। या शवाय त ा योगा धारायण 

नाटकाचा उ तराध हा व नवासवद ता हे नाटक 

अस याचे कषान ेजाणवते यामुळे ह  आज या 

मा लका व पाची संक पना भासानी या 

काळातच जवलेल  होती असे दसते। 

भारतीय शोकां तकेचे जनक भास 

शोकां तकेचा संक पना ीक रंगभूमीवर जर  

ज या कंवा नावा पास आले या अस या, तर  

या याच धत वर, याच कालखंडात, भास 

सार या तभासंप न नाटककाराने उ भंग 

नावा या शोकां तकेची न मती केल । अशी 

अ भनव संक पना नमाण करणारा हा थमच 

भारतीय नाटककार या काळात होऊन गेला 

आहेण ्

सरळ सोपे व सं त संवाद 

भासानी सा ह य वशेषता वाढव यासाठ  कुठेह  

का लदासा सारखेअ त-अलंका रत असलेल े वा य, 

समासाचा अ त वापर असलेले वा य, न- ल हता 

रंगभूमीवर तुतीकरणावर आधा रत तसेच 

रंगतं ाचा इतंभूत वापर क न, भासाने आपल  

नाटके ल हल त, यामुळे ती अथपूण रसपूण 

आ ण गूढाथ घेऊन अ धक भावी वाटायला 

लागल । यामुळे ख या अथाने अ भनय 

यवि थत बाहेर पडायला मदत झाल । हणूनच 

रंगतं ाचा आधार घेत भासांची वा य रचना ह  

सरळ सोपी व भावी ठरल  यात वाद नाह । 

पा ांचे शु ीकरण  

रामायणात नगे टव पा  असणार  कैकयी ह  सव 

मनात तर कृत आहे। तसेच महाभारतातील 

दुय धन हा खलनायक हणून सव जनमानसात 

जलेला आहे। येक मनु यात कुठे ना कुठे 

चांगुलपणा असतोच, ह  भावना प ह यांदाच 

भासाने पा ात जवल  व यांचे शु ीकरण 

तमा, अ भषेक तसेच पंचरा , उ भंग या 

नाटकातून क न जगासमोर स  केले। यामुळे 

कैकयी व दुय धन  या पा ा वषयी सहजच 

सहानुभूती माणसा या मनात नमाण हो यास 

मदत होते। 

व तू ंचे मानवीकरण 

रंगमंचावर ल व तू ंना पा ाचे व प देऊन 

नाटकाचे या मक मू य वाढ व याचे काम 

भासाने आप या बालच र  नाटकातकेलेले 

दसतेण ्  कृ णाचे आयुधे मानवी व पात दाखवून 

नाटकाचा भाव भासाने ती  केलेला आहेण ्  ह  

या काळातल  अ भनव संक पना होतीए 

यामुळेच भास हा तभेचा धनी आहे, असे 

हण यास हरकत नाह । 

पकाची बहुआयामी उपयो गता  

भारतीय दश पक यापैक  भासाचे नाटक 

कोण याह  एका पकात अडकलेले नाह  कंवा 

यांची सव  नाटके एकाच पकातील नसून 

यांनी नाटक हे यायोग, उ ु ट कांक, 

समावकार अशा वेगवेग या पकात नाटकाला 

वभािजत क न कथानका माणेच पकाची एक-

सुरता भासाने तोडल , व नाटकाला बहुआयामी 

प तीने तुत केल।े 

पा ांची नवीन माडणी 
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दा र  ा मण चा द त याला चा द त नाटकात 

नायक हणून समोर आणले व रा स योनीतील 

हडींबा व घटो कच याला नायक व दे याची 

संक पना ह  या काळात अ तशय अफलातून 

होती। उदयन-वासवद ता यांना त ा-

योगा धारायण नाटकात य  रंगमंचावर न 

आणता यांना नाटकाचा नायक केले। यामुळे 

पारंप रक कंवा साचेब  नाटकातील नायक 

न याने या याईत झाला व भासाने तो ड 

बदलला असे हण यास हरकत नाह । 

द दशक य कौश य  

भासांची रंगतं ाची पकड अफलातून अस यामुळे 

ते ना य  लेखका य त र त, एक उ कृ ट 

द दशक अस याचे जाणवते, रंगमंचावर कोणते 

पा कोण या वभावान,े कोण या वेशभूषेत वेश 

करावे याचे व तृत वणन भासां या येक 

नाटकातकमी जा त माणात संकेता मक 

व पात मळते। पा ां या आंत रक व बा य-

संघष, पा ां या रंगमंचावर ल काय यापार, 

नाटकाची सट क व सुबक य बांधणी, नाटकाला 

पोषक अशी न या का प नक घटनांची य 

रचनाए संगीताचा उपयोग, अ भनय स ांताचा 

भावी वापर, यामुळे यां यातील द दशक य 

कौश य हे े कांना भा वत के या शवाय राहत 

नाह । 

रस न मती ची भा वकता 

भासानी तेराह  नाटकात सं त व रसपूण संवाद 

रचना के यामुळे यां या नाटकातील येक 

वा यातून रस न मती अ तशय भावीपणे 

होताना। दसतयेा शवाय यांची नाटके बाक  

रचनाकार यासारखी फ त शृ ंगार रसावर भर 

देणार  नसून, ती वरह, क ण, हा य, रौ , 

भयानक अशा चौफेर रसांवर अवलंबून 

अस यामुळे नाटकाचा एक वेगळाच भाव 

े कांवर होतो अशा वेगवेग या योगा मक 

मू यांमुळे भास हे आगळेवेगळे तसेच 

तभासंप न रंगकम  हणून पुढे येताना 

दसतातण ्  यामुळे यांची याती ह  देशभर 

आहे। 

न कष 
वर ल सव व लेषनाव न मी खाल  न कषापयत 

पोहोचत आहे क  : 

भासांची ना यत वावर आ ण रंगत वावर उ कृ ट 

पकड होती। यामुळे यांची नाटके अनके 

रंगकम ना आंदो लत क  शकल । 

भासांनी काह  नवीन संक पना थमच रंगभूमीवर 

मांड या जसे क , वभागीय रंगमंच याचा 

उपयोग, पा ांचे शु ीकरण, नाटकाची मा लका, 

यामुळे रंगकमाचे व प हे न या दशेने 

भा वत झालेले आढळते। 

भास हे अनेक रंगकम ना अ य र या 

मागदशन करताना दसतात। यामुळे यां यातील 

व ोह  व तभासंप न यि त व भावीपणे 

बाहेर ये यास मदत मळते। तसेच यामुळे नवीन 

रंगकम  यांची नव न मती ची संक पना घेवून 

रंगभूमीवर नवीन संक पना राब व यास 

ो सा हत होऊ शकतात। 
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