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शोध सं ेप 

भारतीय ना यजगतात दोन मुख नाटककारांचा ामु याने समावेश केलेला आढळतो याम ये नाटककार भास आ ण 
अ वघोष यांचा समावेश आहे। अ वघोष यांचा लखाणात बु  स ीची व बौ द धमाची छाया चंड दसते। तर 
भासांची लेखणी चौफेर वषयावर अस याचे जाणवते। परंतु आज अनेक वचारवंताम ये या दोन महान 

नाटककारापैक आ य नाटककार कौन ? असा न सतत उपि थत होतो। हा न कालगणना याव न सहज 
सुट या जावू शकतो। हणून खाल ल व लेषण यामधून वर ल वषया या जवळपास जा याचा पयत केलेला आहे। 

तावना 
नाटककार भास व बो धस व अ वघोष हे सं कृत 

ना य जगतातील आ य नाटककार मानले 

जातात। अ वघोष यांनी बौ  ध मा या चार व 

साराथ काह  रचना ल ह या, याम ये 

ामु याने बु च रत, स दरनंद आ ण शार पु  

करण हे तीन ना यकृती आहेत स दरनंद या 

नाटका या शेवट  यांनी वतः वषयी एकदम 

थोडी मा हती दलेल  आहे। 

आयसुवणा ीपु य साकेतवा सन: भ ोराचाय। 

भद ता वघोष य महाकवेमहावाि मन: 

कृ त रयम।्।1  

सुवणा ी ह  यांची माता अस याचे यांनी नमूद 

केले असून तो साकेत अथात आज या आधु नक 

अयो या नगर  चा तो र हवासी होता। या शवाय 

आज या आं देश रा यातील जग यापेटा येथील 

शलालेखाव न आचाय नागाजुन हे भदंत 

अ वघोष यांचे श य होते। असा उ लेख मळतो 

शवाय ते स ाट क न काने आयोिजत केले या 

काि मर येथील चतुथ बौ  संगतीचे उपा य  

सु ा होत,े असा उ लेख आपणाला मळतो। 

यांची ना यरचना अ यंत भावी व मानवी 

जीवनाचा सखोल अ यास करणार  होती। 

महाकवी भास हे सं कृत ना य जगतातील 

अ यंत मह वाचे नाटककार आहेत ना यलेखन, 

द दशन व रंगतत वाची पकड असणारे ते 

महान व ोह  असे नाटकार होते। यां या एकूण 

13 नाटका या त केरळ ांतात मळा या, 

नाटककार भासांनी रामायण महाभारत, कृ णकथा 

व लोककथेवर आधा रत ना यरचना केल । 

भासांची ना यरचना त काल न रंगकम  व 

आज या आधु नक रंगकम ना सु ा ेरणा देणार  

आहे। यामुळे का लदास, शू क, बाणभ , 

राजशेखर, ीहष सारखे य ती सु ा यां या 

लेखनापासून भा वत झालेले आहेतए यात वाद 

नाह नाटककार भास व भदंत अ वघोष यांची 
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ेरणा का लदास सारखा जग व यात नाटककार 

घेतो, हणून एक न सहज उभा होतो क  

नाटककार भास हे अ वघोषा या परवत  होते क , 

अ वघोष हेभास यां या परवत  नाटककार हणून 

होते। याचे संशोधन अ ययन होणे मह वाचे 

ठरते। हणून या दो ह  महान नाटककारांचा 

कालखंड नि चत करणे मह वाचे ठरते। 

अ वघोष यांचा कालखंड 

सं कृत सा ह या म ये का यकार कंवा 

नाटककार यांची ज म तथी नधा रत करणे ह  

मोठ  ि ल ट अशी बाब आहे। या महान 

व वानांनी कुठेह  जा त आ म काशन केलेले 

नाह । बौ  कवी अ वघोष यांच े बाबत सु ा 

व वानांम ये मत-मतांतर अस याचे दसून येते। 

असे असले तर  ाचीन बौ  सा ह यात असले या 

उ लेखाव न आपणास या महान नाटककारा 

वषयी कंवा यां या कालखंडा वषयी मा हती 

मळते। ा. स वालेवी यांनी जनरल अ थे टक 

सोसायट  म ये का शत जु या चीनी लेखाव न 

यांना स ाट क न क यां या समकाल न मांडलेले 

आहे। या शवाय थॉमस या व वानाने क न काने 

साकेत यावर आ मण क न भगवान बु ांचे 

भ ापा  व भदंत अ वघोष यांना आप या सोबत 

घेतले असा शोध लावलेला आहे। यासोबतच 

अनके वचारवंत व व वान इ तहासा या  

पुरा याव न यांना क न काने आयोिजत केले या 

चतुथ बौ  संगी त चे उपा य  व वसु म  

अ य  अस याचे मांडलेले आहे। यासाठ  यांनी 

चीनीया ी इि संग व होऊन सांग यांचे संदभ 

घेतलेले आहेत काह  आंत रक व बा य 

पुरा याव न असे सांगता येईल क  महाकवी 

अ वघोष यां या बु च रत या नाटकाचा अनुवाद 

इसवीसन पाचशे म ये चनी भाषेत झालेला होता 

या वषयी या शवाय बु च रत नाटकाचा अं तम 

सग स ाट अशोक यां या यांनी आयोिजत 

केले या तृतीय बोध संगतीची वषयी वणन 

मळते तसेच अ वघोष हे नसंदेह का लदास यांचे 

पूव ती आहेत यामुळे अ वघोषा या कालखंड हा 

क न क स ाटाचा कालखंडाचा समानांतर आहे 

अथात इसवी सना या थम शतकात यांचा 

कालखंड हणावा लागेल। 

चनीया ी इि संग व युयासंग यांचे संदभ घेवून 

काह  आंत रक व बा य पुरा याव न असे सांगता 

येईल क  महाकवी अ वघोष यां या बु च रत या 

नाटकाचा अनुवाद इसवीसन पाचशे म ये चनी 

भाषेत झालेला होता। या शवाय बु च रत 

नाटकाचा अं तम सग म ये स ाट अशोक यांनी 

आयोिजत केले या तृतीय बु संगती वषयी वणन 

मळते। तसेच अ वघोष हे नसंदेह का लदास 

यांचे पूववती आहेत कारण का लदास यांना 

आदरा त य मानतातए यामुळे अ वघोषा या 

कालखंड हा क न क स ाटाचा कालखंडाचा 

समानांतर हणजेच  इसवी सना या थम 

शतकात यांचा कालखंड मानावा लागेल। 

शवाय जग यापेटा येथील शलालेखाव न 

अ वघोष हे नागाजुना यांच े गु  होते असा 

उ लेख मळतो। याव न सहजच बोध घेत या 

जावू शकतो क , नागजुना यांचा कालखंड हा 

ई.सन १०० मधील आहे यामुळे आचाय अ वघोष 

हे इसवी सणा या प ह याच शतकात होते हे 

न ववाद स य आहे। 

भासांचा कालखंड 

भासांचा कालखंड ठरवणे हा काह सा ल ं ट भाग 

आहे, अजूनह  संशोधनास पा  असलेला हा वषय 

ामु याने आढळतो। अजूनह  काह  

ना यकलावंत, वचारवंत एव सा ह यकार 

भासां या काल नणयावर  एक मत होऊ शकले 

नाह । जा तीत जा त सं कृत लेखकां या 
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माणेच यांचा कालखंड सु दा अंदाजाने ठरवावा 

लागेलएपरंतु काह  बाबी या भासां या कालखंडा 

या जवळपास नेणारे आहे। 

शा ीय ि टकोनातून वचार करताना यां या 

अंतगत घटक व बा य घटकाचा अ या दोन 

बाबींचा संगोपान अ यास करावा लागेल। 

का लदास, बाणभ , राजशेखर यांनी केले या 

भासांवर या ववेचनाव न व नदशांव न यांना 

ई.सन 700 या पुढे नेणे संभव दसत नाह । 

या शवाय दुस या बाजूने भासां या नाटकाचे 

वषय, दंतकथा, लोकजीवन, पुराण, आ या यका 

हा सगळा भासां या नाटकाचा वषय, हे क येक 

दशके अथातच ई वी पूव कालखंडातील नदश 

करतात हणूनच यांना दोन घटकात वभागणी 

क न अ यास करणे मह वाचे ठरते। 

काह  त ाचा मतानुसार सवात ा चन उपल ध 

असे नाटक हे शु काचे ‘मृ छक टकम’ मानले 

जात होते, परंतु ‘चा द त’ हे नाटक भेट यावर 

‘मृ छक टकम’ हे याचे अनुकरण अस याचे 

दसते। यामुळे शू क हा भासां या नंतरचा आहे 

हे स द होते। वनसेट ि मथ यांनी शु काचा 

कालखंड हा ईसा पूव 200 मानला आहे, 

याव न चा द त ह रचना याह  पूव ची 

असावी असा तक आहे। 

डॉ. ए.पी. बनज  ने भासांचा काळखंड हा ईसा पूव 

200 ठेवला आहे। कारण : 

(क) भासानी वा सायन व यांचा कामशा ाचा 

उ लेख केला नाह । 

(ख) पा णनी एका यायन व पतंजल  हे भासां या 

नंतरचे आहेत असे ते मानतात। 

(ग) मनू चा कायकाळ ईसा 200 आहे यातील 

मानव धम शा  याचा उ लेख भासानी केलेला 

आहे, याव न ते भासांना ईसा ईसा पूव 200 चे 

मानतात। 

गणपती शा ी हे भासाचा काळखंड हा बु द 

कालखंडाचा पूव  मानतात, हणजेच ईसा पूव 

600 या ह अगोदर चा कालखंड ते मानतात। 

कारण पा णनी हे ईसा पूव 700 म ये झाले व 

भासानी अ पा णनीय भाषेचा वापर केला असे 

यांचे हणणे आहे। 

भारतीय व वान डी.वी. केतकर यांनी यो त य 

व ान यां या ग णती शा ानसुार का लदास 

यांचा कालखंड हा ईसा  ते 300 चा ठरव या 

जातो हणून भास यांचा कालखंड ते ईसा 100 

ठरवतात । 

ा. देवधर हे यां या नबंध ‘plays Described 

to Bhasa’ या म ये भासाना ते अ त ाचीन 

मानत नाह ।  

ा.ए.एस.पी. अ यर यांनी भासाला मौयकाल न 

मानतात। 

डॉ. पुसाळकर यांनी यांचा रचने या आधारावर 

काल नधारण केले। 

अ) त ाय गधारायण, व नवासवद ता, 

अ वमारक या नाटकात उ लेखलेल , ा चन 

रा य मौयाकाळापुव  हणजेच ईसा पूव 384 

या ह पूव  वतमानात होते। यानंतर मौय 

सा ाजात ते वल न झाले। 

आ) व नवासवद ता मधील उ जैयीनी नगर चे 

राजा योत  हे कौशंबी चे राजा उदयन तसेच 

मगध सा ाजाचे राजा दशक यांचा उ लेख व 

यांचा कायकाळ हे ईसा पूव 600 या पूव  या 

नंतरचा आहे, ते याच कालखंडातील आहेत असे 

दसते। 

इ) जैन व बौ द धमाचा प रहास करतानाचे च  

आपणास भासांचा नाटकात काह  माणात 

पहावयास मळते, यामुळे भास हा दो ह  

धमा या आरंभा या जवळ पास असावा असे 

दसते। 
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ई) भासां या काळात सं कृती ह सं कृत बोल  

भाषेवर आधा रत होती संवाद यु ती, संवाद, 

लखाण हे  लघु, सोपे व आलेखानु प चांगले 

असे होते। याव न असे दसते कए भास हे 

पा णनी या नंतर झाले ज हा याकरण वषय 

समाजात चांग याने जला होता, असा समज 

आहे। 

उ) अ वमारक म ये आढळले या जादूचा उ लेख 

कंवा का या जादचूा उ लेख हा कौ ट या या 

अथशा ात पण मळतो, यामुळे डॉ.पुसाळकर 

यांचा मते भास हा कौ ट या या  पुववती आहे। 

ऊ) डॉ.पुसाळकर यांचा मते कौ ट य ते ईसा पवू 

400 म ये झालेत, यानी भासांचा लोक 

आप या अथशा  या ंथात नमूद केला हणून 

ते भासाना मौयकाळातील कालखंडात ठेवतात। 

ऋ) डॉ.पुसाळकर यांचा मते मनू मृतीचा उ लेख 

भासानी आप या नाटकात केला नाह , तर यानंी 

मनू या पा हले या मानवीय धमशा ाचा 

उ लेख केला आहे, हणून भास हे मनू या 

अगोदर होऊन गेले असे दसते। 

काह  व वानां या मते खाल ल वेगवेगळा 

कालखंड भासां या बाबतीत ठरव या जातो ते 

येणे माणे 

1) ा.रे डी  ई वी सन 1100 

2) ा.काणे  ई वी सन 900 

3) ा.देवधर  ई वी सन 700 

4) ा.क थ  ई वी सन 300 

5) ा.केतकर  ई वी सन 200 

6) डॉ.पुसाळकर  ई वी सन 500 ते 400 

दर यान 

7) गणपती शा ी  ई वी सन 700 ते 600 

दर यान 

खंडन-मंडन 
1) खंडन 

अ) ा.क थ यांनी भासांचा कालखंड हा ईसा पूव 

300 म ये मानला, ते हणतात भास हा 

अ वघोषा या नंतर झाला। जर भास हा 

अ वघोषा या नंतर झाला असता तर बु द च र  

या नाटकात उपल ध एक लोक जो भासां या 

नाटकाम ये मळतो तो या कारे : 

का ठं ह म यज लभते हु ताशं 

भू म खनन ्  व त चा प तोयम।् 

नबि धन: कचन ना यसा यं 

यायेन यु त च कृतच सवम।।2 

भासांचे त ायोग धारायण  नाटकातील लोक 

का ठाद जायते म यमाना  

भू म तोयं ख यमाना ददा त। 

सो साहाना ना यसा यं नराणा 

मागार धा सवय ना: फलि त।।3 

या दो ह  लोकात वल ण सा यता व दोघांचा 

अथ देखील सारखाच तीत होतो भासांचे एकूण 

सामािजक व राजा या कालखंडातील वै श ठे ह 

ईसापूवकाल न दसतात व वचारवंता या मते 

अ वघोष हे इसना या प ह या शतका या 

सुमारास होऊन गेलेत। अ वघोष हे एक बौ  

धमातील ह नयान या सं दायातील एक बौ  

भ ु होते शवाय ते काि मर म ये झाले या 

बौ  संगो ट  चे उपा य  पण रा हलेले आहे। 

याव न आपणास अ वघोष यांचा कालखंड 

नि चत कर यास सहज मदत होते। अ या बाबी 

व न भास हा अ वघोष यानंतर होऊन गेले असे 

मा य करणे हे ा य धरता ये या सारखे नाह ।    

अ) ा.क थ पुढे हणतात क  भासानी वापरलेल  

भाषा ह अ वघोषा या नंतरची तीतहोते। भाषा 

वा मयाचा अ यास करणारे हे सांगतात क  भाषा 

ह ांता ग णक बदलणार  आहे शवाय येकाची 

मातृभाषा ह  वेग-वेग या जातीची लहे यांची असू 

शकते। भाषा ह एक लव चक व तरल असे 
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व पाचे म यम आहे। अ वघोष हे पु षपूर 

(पेशावर) येथील अस याचे स द झाले आहे व 

भासां या जीवनात व यांचा लेखणीत अवंती 

एमगध सा ा यातील भागाचा उ लेख मळतो। 

दो ह  ांतात फरक आहेए यामुळे भाषांचा फरक 

असणे नि चत आहेच। 

शवाय भासानी-पा णनी या याकरणावर 

असलेल  नयमावल  यावर जा त अवलंबून न 

राहता सहज सो या भाषेचा वापर केलेला दसतो 

यामुळे काह  वचारवंत हणतात क , यांनी अ-

पा णनी भाषेचा वापर केला। हणून, भास हे 

पा णनी या कालखंडातले असावे कंवा यापूव  हे 

आपण पुढे स द क पण थमदश ते तर। 

इसवी सना या पूवचेच आढळतात। कारण 

पा णनी हे डॉ. वासुदेव शरण अ वाल यां या 

‘पा णनी काल न भारत’ ंथातील व संशोधनात 

तसेच वक प डयावर ते ईसा पूव 400 चे 

अस याचे दसून येतात। 

ब) ा.क थ हे ह हणणे आहे क 

त ायोगा धारायण वर बु द-चर ताची छाया 

दसते, परंतु या या उलटे पण होवू शकते कारण 

भास हा तथयश नाटककार होता। याचा भाव 

जसा शु कावर, काल दासावर, राजशेखर या 

सार या नाटककारावर होता तर अ वघोषावर का 

नाह । कारण आपण आताच पा हलेला लोक व 

अ वघोषाने केलेले अनुकरण याचे उ तम 

उदाहरण आहे। 

क) ा.क थ यांचे हणणे आहे क  भासांची भाषा 

शैल  ह का लदासां या नकटवत  आहे, ह 

श यता नाकारता येत नाह कारण भासांचा 

उ लेख केले या ांत अवि त (उ जै य न) मगध, 

कु , व काल दासानी उ लेख केलेले ांत वणन 

जवळपास एकच आहे यात थोडा बहु त बदल 

असला तर  ांत एकाच आहे हणून भाषेची शैल  

नकटवत  राहणे हे साहिजकच थो या बहु त 

बदलाने राहणे मा य राह ल यामुळे यांचा 

कालखंडात बदल नाह । असे ा य धरणे चुक चे 

आहे।   

2) खंडन  

काह  वचारवंत हे भासाना ईसा 100 या 

शतकात मानतात भासानी आप या नाटकात 

वणन केले या नगर रचना प दती तसेच पटना 

जवळील मगध सा ाजाचे राजगृ ह ‘राज गर’ हे 

राजधानी अस याचे वणन तसेच बौ द काल न 

जागेचा उ लेख व याची जीवनतता हे शवाय 

अवंती चे स ाट योत यांचावर आधा रत नाटक 

वणन हे सगळे पुरावे यांना ईसा पूव अस याचे 

स द कर यास उपयु त ठरतात। 

3) खंडन 

डॉ.बानट यांनी भासाना ईसा 700 या शतकात 

अस याचे सां गतले आहे कारण म त वलास 

मधील भाषा ह भासां या नाटकाचा भाषेशी 

मळती-जुळती आहे भाषा मळती जुळती रा हल  

हणजेच कालखंड मलता जुळता राह लच असे 

मांडणे हे सबळ मान यात येऊ शकत नाह । 

कारण कालखंड ठरवताना याम ये सामािजक 

आ थक, भौगो लक तसेच त काल न असलेले 

संदभ तसचे त काल न वचारवंत यांचे मत 

इ याद  बाबी जाणून घेणे मह वाचे ठरते तसेह  

यानंा इत या लांब ओढणे श य नाह , कारण 

ईसा 700 या आधी या का लदास (ईसा पूव 

200 ते ईसा 200 या म ये) सा ह यकार दंडी 

(ईसा 500), अ भनवगु त (ईसा 100), बाणभ  

(ईसा 700) या सग या तथ यश ना य 

त ांनी व भासां या  वषयी व यां या 

नाटका वषयी गौरव उ गार काढले आहे। 

4) खंडन 



E ISSN 2320 – 0871 

भारतीय भाषाओं क  अंतरा य मा सक शोध प का                 17 जून 2021 

पीअर र यूड रे ड रसच जनल 

 

This paper is published online at www.shabdbraham.com in Vol 9, Issue 8   13  

डॉ.बनज  यांनी भासांचा कालखंड  हा ईसा पूव 

200 ठेवला आहे, भासानी वा सयना या 

कामशा ा या उ लेख केला नाह । जर भासानी 

कामशा ाचा उ लेख केला नाह  तर आपणास 

असे हणावे लागेल क, ते यां याह  ाचीन 

होते। वा सायन ईसा पूव इतकेच ाचीन होते। 

भास हे यांचाह  ाचीन असावे। 

तसेच ते पा णनी एका यायन, व पतंजल  यांना 

पण भासां या नंतर चे मानतात जर हे स य ह 

असल े तर  भासांचा कालखंड ईसा पूव 200 

अस याचे स द होत नाह , कदा चत ते यांचा 

पूव  चे असू शकतात। 

तसेच बनज  पुढे मांडतात क, मनू यांचा 

कायकाळ हा ईसा 200 आहे, असे मानतात व 

मनू चा उ लेख भासांनी केलेला नाह व 

मनु मृती या ंथा या ऐवजी भासानी मानव धम 

शा  याचा उ लेख भासां या नाटकात 

आढळतो हे मानव धमशा  हे मनु मृती या 

प हले आढळतो, परंतु अल कड े ा.बुलर  यांचा  

(secrete books of east series, part-25) 

या ंथात तसेच वचारवंत  पांडुरंग वामन काणे 

यांचा  (History of Dharmshastra) या 

ंथातील मनू या अ यायातून आचाय मनू हे व 

यांची मनु मृती ह ईसा पूव 400 ते 300 या 

जवळपासची आहे।  

मग असे असताना ते ईसा पूव 200 चे कसे असू 

शकतात, हणजेच भास हे याह  पूव चे असू 

शकतात असा संकेत आपो आपच भेटतो। 

5) ो.ए.एस.पी. अ यर यांनी भासाला 

मौयकाल न कालखंडातले मानले आहे, जर भास 

मौयकाल न कालखंडातले असते तर सहज एक 

बाब इ तहासा या मा यमातून ल ात 

घे यासारखी आहे ती हणजे चाण याने आपला 

अनुभव वाप न चं गु त मौय यांना यांना स ता 

मळवून दलह  स ता काबीज के या नंतर 

त काल न गो ट चा सामािजक आ यास के यावर 

काह  बाबी ल ात येतात कए चं गु त मौय हा 

ईसा पूव 320 म ये नंदवंशाचा पाडाव क न 

गाद वर आला, त हा बु द धमाचा सार वेगाने 

चालूच होता। वशेष हणजे चं गु त मौय याने 

आपले रा य बंगाल या खाडी पासून तर अरबी 

समु ापयत व तारलेले होते हे इ तहा सत आजह  

नमूद आहे या शवाय याची राजधानी ह 

पाटल पु  होती हेह  स  झालेले आहे।  

जर भास हा मौयकाल न होता तर मग याने 

राजधानी ह राजगृह का दाख वल  आ ण 

पाटल पु  ह साधारण नगर  हणून दाखवल । 

पाटल पु  ला कुठेतर  ना य च ाम ये राजधानी 

हणून उ लेख आला असताच यात वाद नाह । 

कारण नाटककार नेहमी आप या नाटकातून 

त काल न समाजाच त न ध व करत असतो। 

शवाय भासानी आप या नाटका या भरतवा यात 

याने हमालया पासून तर समु ा पयत एकछ ी 

अमल असावा अशी स द छा य त केल  आहे 

मौयाने आपल  स ता ह आज या भारता या 

नकाशापे ाह  मोठा भाग याने या त केला 

होताए चंड मो या सा ाजाचा तो मालक होता। 

मग भासानी अशी अपे ा का केल  असावी। 

याचाच अथ असा क तो यांचा सा ा यात 

अथात मौय कालखंडात होता हे आपोआपच स  

हो यासारखे आहे। 

6) ा.देवधर हे भासाना ा चन मनात नाह त 

यां या ‘Plays Describe To Bhasa’ म ये 

यांनी भासाला ई वी 700 म ये नेऊन ठेवलेले 

दसते। 

आपण या अगोदर ह या बाबतीत व ततृ चचा 

केलेल  आहे, जर भासा या नाटकाचा अंतगत व 

बा य प ाचा आधार घेतला तर कोणीह  सांगू 
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शकेल क भासहा ई वी 700 मधला नाह च 

कंबहु ना तो तर इ सनाचा पूव चा आहे। 

काह  इ तहासातील पुराव े

अ) भार तय इ तहासात 16 जनपद ह  फार 

ाचीन काळापासून अमलात होती। ईसा पूव 600 

या सुमारास ह यांचा भाव होता या सोळा 

जनपदा म ये अंग मगध, काशी, वृ जी, कौशल, 

म ल, चेद , व स, कु , पांचाल, म य, शूरसेन, 

अ मक, अवंती, का बोज, गंधार, या हो या। 

अवंती ची राजधानी ह उ तर म ये उ ज यनी व 

द णकडे म ह मती होती। 

आ) महाभारता या नंतर 27 या पढ म ये 

भगवान बु द यांचा समकाल न कौशंबी चा स ाट 

हा राजा उदयन होता हे इ तहासात नमूद केलेलं 

आहे। 

इ) पु नक नामक सेनापती ने यदु वंशा या नाश 

क न या या मुलगा ‘ योत’ याला अवंती या 

महाजन पदाचा राजा हणून गाद वर बसवले व 

या या वंशज नं वधन याचा पाडाव शशुनाग 

यांनी केला। 

ई) राजा उदयन याने मगध सा ा यातील राजा 

दशक याची ब हण पा ावती व राजा ढवमा 

यांची क या वासवद ता यांचाशी ववाह के याचे 

प ट संकेत मळतात, ईसा पूव थम 

शतकामधील शुंगकाळात दबले या खंडायात 

वासवद ता ह चे ह तीव न पळून जा याचे 

कोर व. च  काशी हंदू व यापीठात आजह  

उपल ध आहे। तसेच अनेक बौ  ाचीन थंा 

म ये उ यनाचा उ लेख मळतो। 

मंडण 

जर इतके सगळे इ तहासातील पुरावे 

आपणहाताळले व यांची जुळवणूक केल  तर 

काह  बाब ल ात घेतल  जाऊ शकते : 

1) स ाट बि बसार ईसा पूव 684 यांचा 

मुलगा अजातश ू यान े भगवान बु ा या मृ यू 

नंतर 7 वषानंतर आपल  राजधानी राजगृ ह, 

आजचे राज गर व न पाटल पु  (पटना) येथे 

हल वल  होती। 

तसेच मौय कालखंडात हणजेच ईसा पूव 324 

ला च गु त याने पाटल पु  (पटना) याला 

राजधानी हणून घो षत केल े

भासां या नाटकात बु दकाल न व तू ंचा व भ ु 

तसेच जैन धमाचा उ लेख मळतो। भासां या 

चा द त नाटका या तृतीय अंकात बौ द भ खू 

यांचा मनातील ी वषयक कामना य त 

केल  आहे वदूषका या मा यमातून याचा 

संवादात ते प ट होताना दसत।े 

याच नाटकात संवाहक जुआ हर यामुळे, 

पाठलाग करत असले या लोकांकडून लपत 

वसंतसेनेकडे आ य घेतो व याला जीवनाची 

नथकता समज याने तो बौ द सं यासी हो याचा 

नणय घेताना याच नाटकात आपणास दसते 

तसेच तसर  मह वाची घटना हणजे याच 

नाटका या दुस या अंकात भ पोतक नावाचा 

उम त ह ती एका गै रक व  धार  बौ द भ खू 

वर आ मण करतो, याची र ा वसंतसेनेचा 

सेवक अथात चटे करतो असे दाखवले आहे। 

भासांनी बौ द भ खू यांचा तेवढासा आदर 

केलेला दसत नाह , याव न याकाळी बौ द 

धमाचा चार- सारास सु वात झाल  होती हे 

प ट होते। तसेह  भासांचा कालखंड ठरवताना 

तो बौ द कालखंडा या दर यान कंवा यानंतर 

या कालखंडात ठेव या जाऊ शकतो। 

भास याने केले या राज गर अथात राजगृ ह चे 

वणन यांना मौय राजवट या थो या प हले 

अथात ईसा पूव 300 या अगोदर होऊन गेला 

अस याचे स  करते। 
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2) भगवान बु ा या समकाल न हणून राजा 

योत हा उ ज यनी म ये होता हे इ तहासा यक 

स य आहे। भासानी यांचा जीवनावर आधा रत 

कथेवर नाटक ल हले आहे हणजेच जे उदयन 

कथेवर आहे। याव न आपण एक सहज अनुमान 

लावू शकतो कए एक तर भास हा यां या 

समकाल न असला पा हजे कंवा तो याचंा काह  

काल समोर असला पा हजे, कारण भास हा राजा 

योत, कंवा उ यन राजा यांचा प हले होऊन 

जाणे श यच नाह  आणी तसेह  बु ांचा ज म हा 

ईसा पूव 563 म ये झाला तसेच यांचे 

महापर नवाण हे ईसा पूव 480 या जवळ पास 

झाले। हा कालखंड हा ईसा पूव 500 ते 400 

या जवळ पास या होता यामुळे उदयनव राजा 

योत हे सु दा याच काळातले हणून 

भासां या कालखंड हा यां या मागे न ओढता तो 

सरळ र तीने मौय राजवंशा या प हले व बौ  

कालखंडा या जवळपास अथात ईसा पूव 400 

या दशकातला होता हे मा य करावे लागेल। 

3) तमा नाटकात पाच या अंकात रावण हे 

रामाला याने अ ययन केले या शा ा वषयी 

मा हती देताना दसतो याम ये सांगोपांगवेद 

मानवीय धमशा  महे वर योगशा , बृह पती 

यांचे अथशा  अ या शा ांचा उ लेख मळतो। 

सांगोपांग वेद अंतगत येणा या शाखा-उपशाखा 

याचे अ ययन रावणाने केले असे नमूद आहे, 

डॉ. ने मचं  शा ी यांचा मते वेदांनी ह परंपरा 

ईसा पूव 800 ते 700 या शतका पयत होती 

या परंपरेचे व शा ाचे वच व हे ईसा पूव 400 

या शतकात लु त झाल  आज याचे अवशेष 

सु दा श लक नाह त युअ मुळे भास या 

शा ाला जाणत अस याचे आपोआपच ल ात 

येईल हणून भासांचा कालखंड हा ईसा पूव 400 

या दर यान अस याची श यता नाकारता येत 

नाह । 

रावना दारे वर ल लोकात मानवीय धमशा  

या शा ाचा उ लेख मळतो व याची यांनी 

चचा केलेल  आहे। मानवीय धमशा  हे 

मनु मृतीचे पूव प आहे, तसेच मनु मृती चे मूळ 

उ गम ोत सु दा याला मान या जाते। 

मनु मृतीचे संकलन हे वतीय शतकात झाले 

असे मानतात। मनु मृती अनुसार श क 

यापे ा गु  मोठा, गु  समान माता- पता याचे 

अ थान असते। माता- पता यांना सह गुणांचा 

गौरव यांनी दला आहे। परंतु भासाने प याचा 

व  जाणा या मा याला कु-माता असे हंटले 

आहे। हे आपणास तमा नाटकात पहावयास 

मळते। 

म यम यायोग या नाटकात घटो कच हा मातेचा 

आदेशहा सव पर  मानतो शवाय कणभार मधला 

कण यांनी मातेच मह व वीकार केलेलं 

आहे याव न एक न कष ल ात येते कए 

भासानी मनु मृतीचा आधार घेतलेला नाह । उलट 

मनु मृती पूव जे मानवीय धमशा  उपल ध 

होते यातील त यांचा भाव यां या नाटकात 

दसतो। यामुळे भासांचा कालखंड हा माणू पूव  

व मानवीय धमशा ा या कालखंडा जवळचा 

मानवा लागेल याव न मॅ समुलर यांनी 

मनु मृतीचा कालखंड हा ईसा पूव 300 मानला 

आहे याव न आपणास सहज अनुमान लावता 

येते क, मनु मृतीचा कालखंडा अगोदर भासांचा 

कालखंड होता। हणून भासाना ईसा पूव 300 

या नंतर मानने हे तेवढे ता कक ठरवता येणार 

नाह । हणून भासां या कालखंड हा ईसा पूव 

400 या दशकातला असावा असे वाटते। 

बृ पती अथशा  याचा सु दा उ लेख 

आपणास मळतो, हा ंथ एक राजनै तक 
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व पाचा ंथ रा हला असावा, असे काह ना 

वाटते कारण ाचीन काळात कौ ट याचा 

अथशा  या ंथात याची स ी रा हल  

असावी। 

डॉ.थामस यांनी ‘पंजाब ओ रए तल सर ज’ इथे 

अ ययन क न व संपादन क न याचे काह  

अंश का शत केल े व का शत केले या या 

पु तकाचे कौ ट याचा अथशा  या ंथाशी 

तुलना केल , ते हा हे दो ह  ंथ भ न 

अस याचे यांना नदशनास आले। तसेच 

कौ ट या न अथशा ात येक वषयाला व तृत 

रचले व याचे उदाहरण देऊन काह  बाबी प ट 

कर याचा य न केला, या उलट बृ ह पती यांनी 

तेव या व तृत व पात वषयाची मांडणी 

केलेल  दसत नाह  असे यांना आढळलेए हणून 

कौ ट याचा अथशा  हे चांग या तीचा ंथ 

आहे बृह पती या ंथच तुलनेत असे यांनी 

आपले मत मांडले। 

याव न भासांना कौ ट याचा अथशा ीय ंथाची 

मा हती उपल ध न हती, हणजेच यापूव या 

बृ ह पती यांचा अथशा ाचीच यांना मा हती 

होती असे दसते हणून भास हे कौ ट याचा पूव  

होऊन गेले असे स द होते। अजून एक उदाहरण 

हणजे कौ ट यानी या या अथशा  या 

ंथात भासां या त ायोगंधारायण या 

नाटकातील एक लोक यांचा थंात नमूद 

केलेला आढळतो, तो खाल ल माणे 

नवं शरावं स ललै  स पूण सुसं कृतं 

दभकृतो तर यम ् । 

त त थ मा भू नरकं स ग छे  थो भूत पणड य 

कृते न यु ेत ् ।। 

हाच लोक अथशा ा या अ याय तीन म ये 

आहे। याव न इकच बाब ल ात येते क ए 

भास यांना कौ ट या वषयी म हती न हतीए 

परंतु कौ ट य यांना भासां या ंथा वषय 

मा हती होती। याव न भास हे कौ ट यपुववती 

होते हे आपोआपच स द करता येणे श य 

वाटते। कौ ट य चा काळ हा ईसा पूव 700 असा 

आहे। 

रावण वारा उ ले खत याच लोकात ‘महे वर 

योगशा ’ शवाने सां गतलेल  योग व या 

याचा अ यास वतः शवशंकर यांनी केला होता 

ा. भांडारकर यांनी स  केले क, लकुल श 

सं दाय यांचे अि त व इ.स याचा क येक वष 

अगोदर होते महे वर हे लाकुल श यांचे अवतार 

होते व ते योग वतक सु दा होते या माणे 

महे वर योगशा  हे ईसा पूव 600 या शतकात 

उपल ध होते असे दसते। 

महाभा याकार व योगशा कार महष  पतंजल  

यांचा कायकाळ हा ईसा पूव 200 होता असे सव 

मानतात। जर भासाना पतंजल  चे योगशा  

यांची मा हती असते तर यांनी महे वर 

योगशा  याचा उ लेख कर या ऐवजी सुधा रत 

व स द अ या पतंजल या योगशा  या 

वषयी न क च उ लेख केलेला असता यात 

शंकाच नाह । हणून भास हे पाता जाल चा 

पुववती होऊन गेले असे मान यास हरकत 

नाह याव न भास यांचा कालखंड नि चत 

पणे ईसा पूव 500 ते 400 या जवळपास झाला 

असे वाटते। 

4) ा.काणे यांचे पु तक ‘History of 

Dharmshatra’ यांचा संदभ घेवून एम.एम. 

ह र साद शा ी यांनी ‘ तमा’ नाटकातील 

मं दरा या भोवती वाळू टाक याचे संकेत भासानी 

दलेले आहे असेच संकेत उ तर भारतात ईसा पूव 

500 सालात अमलात होते अस,े ते मांडतात। 

हणून भास हे या कालखंडा या आसपास 

असायला हव े हणून यांची कालगणना ह ईसा 
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पूव 400 ते 500 या दर यानची असावी असे 

दसते। 

5) भासानी ‘आय.पु ’ हा श द राजकुमार या 

नावासाठ  वापरला आहे, जो तमा नाटकात 

आपणास दसतो स ाट अशोकाने धम 

चारासाठ  अनेक तंभ, शलालेख कोरल े स पूर 

येथील एका शलालेखात ‘आयपु ’ हणून 

राजकुमारासाठ  नामो लेख केलेला मळतो, 

यामुळे ह परंपरा अनेक वष पासूनची आहे हे 

स द होते हणून भास हे आपोआपच स ाट 

अशोका या अगोदर होऊन गेले असे स द 

हो यास मदत होते, त हाच ह परंपरा स ाट 

अशोका या शलालेखात मळते। 

वर ल सग या त याचे व लेषण क न आपणास 

हणता येईल क भास हा मनू, पतंजल , 

कौ ट य या ऋषी चा प हले होऊन गेला या 

मुळेते सहजच ईसा पूव काळात जातात, तसेच 

वर ल अ ययनाव न भास हे ईसा पूव 500 ते 

400 या काळातील अस याचे प ट होते। 

आ य नाटककार भास क  अ वघोष 
वर ल ववेचनाव न आपणास सहज प ट करता 

येईल क भासांचा कालखंड हा ईसा पूव होता 

आ ण भदंत अ वघोष यांचा कालखंड हा इ.स. 

100 मधील होता। शवाय बु च रत नाटकामधील 

लोक, जो त ा योगांधारायण मधून घेतलेला 

आहे, या पुरा याव न भास हे भदंत अ वघोष 

यांचा पूव  चे अस याचे स द होते। 
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