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ભાસની નાટય�િૃતઓમાં દાશૅિનક િવચાર

ભાસની નાટય�ૃિતઓમાં દાશિૅનક િવચારોને શોધવાનો અહ� �યાસ થયો છે. ઋ�વદેનાં દાશિૅનક �કૂતો, ઉપિનષદો ક� વદેા�ત ક� અ�ય
દશનૅનાં ત�વો�ું સી�ું િન�ુપણ ભાસના �પકોમાં જોવા મળ� ું નથી. પરં� ુ ભાસના સમયમાં �ચ�લત ક�ટલાકં દશનૅો, વ�ેદક પરંપરાઓ
વગેર�ના પરો� િનદ�શો આપણને ભાસની �ૃિતઓમાં જોવા મળે છે. તેથી, ભાસે પોતાની �ૃિતઓમાં જોવા મળ� ું �વન દશનૅ એવા
અથમૅાં આપણે “દાશિૅનક િવચારો” શોધવા �ય�ન કર��ુ.ં

ભાસના ��ઢગત િવચારોમાં અને મગંલપધોમાં કા�લદાસ ��ું ઉડાણ નથી. છતા ભાસ વ�ૈદક દશનૅના િસ�ધાતંોને મહ�વ આપવા �ય�ન
કર� છે.  એસ.પી.ઐયર કહ� છે ક�  “He is  not  a Philosopher,but  a theologian,his  dogmatic  asserations  and

prayers have not the depth of kalidas” 1 જયાર� તૈિતર�ય ઉપિનષદના �ારંભે मातदेृवो भव અથૉત માતા છે દ�વ �ની તેવો
� ું બન (તૈિતર�ય ઉપિનષદ 1-10-2) ના ઉપદ�શને ચ�રતાથૅ કરવા ધટો�કચને ભાસે મા�ભૃકત બના�યો છે.

ભાસના સમયમાં વેદ સ�ંદાય,�ન સ�ંદાય, બો�ધ સ�ંદાય પણ �ચ�લત હશ.ે પરં�આુ સ�ંદાયમાં પણ દંભ �વશેી �કૂયો હતો.
મા� જનોઇ ધારણ કરવાથી �ા�ણ સ�ંા મળે. લાલ વ� પહ�રવાથી બો�ધ બની શકાય. અને વ� ન ધારણ કરવાથી �ન સ�ંા
મળતી હતી.  (यॼो पवीतने बा�मण चीवऱेण ऱकतपट । य�द व��म अवऩया�म �मणको भवा�म ।  (અિવમારક,�ક  5-5  )પછ�
જનોઇના �દવસે ����ૂ (ય�ોપવીત) �ું કામ સા�ી આપે, રા�ે ચોર� કરતી વખતે ,ભ�તમાં બખોલ કરવા માટ� જનોઇ માપવાના
કામમાં ઉપયોગી થાય એટલે કમૅ��ૂ બની �ય.? (ચા�દત,�લોક 10 ની ઉપર) “ ચા�દતનો િવ�ૂષક કહ� છે ક� – દાસી �ી �ારા �ને
િમલન સકં�ત મળેલ છે તેવા બો�ધ સા�નુે �મ િન�ા ન આવે તેમ મને િન�ા આવતી નથી.

ભાસના સમયમાં પાચંરા� સ�ંદાય વધાર� �ચ�લત હશ.ે  નાટયકાર ભાસ પોતે આ સ�ંદાયના હોવા� ુ જણાય છે.  “The

panchtantra system of phseems  to  have been the creed of the author of the pla2 ભાસે પોતાની તેર
�ૃિતમાથંી એક �ૃિત�ુ નામ પચંરા� રાખેલ છે.પાચંરાિ�ઓમાં ��ુતવાસમાં રહ�તા પાડંવો જણાઇ �ય તો �ુયોધન તેમને અ� ૃ રાજય
આપી દ�વા તૈયાર થાય છે. નાટકમાં તેમ બને છે. પાચરા� સ�ંદાયમાં વા�દુ�વ ��ુય ગણાય છે.સકંષૅ,���ુન અને અિન�ુ�ધ તેના જ
�વ�પો ગણાય છે.આ ચારને અ��ુમે પરમા�મા,�વ,મન, અને �હકારના �વ�પો માનવામાં આવે છે.

ભાસે પોતાના નાટકોમાં દશૅનશા�ના િવચારોનો પણ િવિનયોગ કર�લો છે. �મક�, �ૂતવાકયમાં �ુયોધન �ૂત�પે આવલેા �ી�ૃ�ણને
ઉદ�શીને કહ� છે ક�  – અર� બ�ુ માયાવી આ �ૂત છે.(�ૂતવાકય,પઘ 17 પછ�) “ચા�દતમાં સ�જલક કોઇ�ના શર�રમાં �વશેવાની
િવઘાવાળા પોતાને માયા�પ ગણીવે છે. (પઘ-11 ચા�દત) બાલચ�રતમાં વ�દુ�વના તમસના વણૅનમાં માયા� ું �ચૂન જણાય છે
તમસથી આ�તૃ આ લોકમાથંી િનકળવાના માગૅને નહ� જોઇ શકનારને �ી�ૃ�ણ �કાશ આપે છે.  (બાલચ�રત  1-17) છા�દો�ય
ઉપિનષદમાં સન��ુમાર નારદને પેલી પાર પહોચાડ� છે (છા�દો�ય ઉપિનષદ 7-26) છા�દો�ય ઉપિનષદ અને બાલચ�રતના િવચારોમાં
સા�ય જોવા મળે છે.

ભાસે વ�ૈદક દશનૅને અ�સુર�ને મા� બે જ પ�રબળોને મહાન ગણાવે છે- તપ અને ઘ��ુય અથાૅત �ા�ણ અને �િ�ય, �િતમાના�કમાં
રામ કહ� છે ક� િપ�નૃે િપડદંાન આપવાના સમયે � પદાથોૅથી િપ�ઓૃ ��ૃત થાય તે પદાથનૅે કાં તો તપથી અથવા તો ઘ��ુયથી �ા�ત
કરવા�ુ રામ કહ� છે. �ણે ક� આ,તપ અને ઘ��ુય બે �ારા ન મેળવી શકાય તેવો કોઇ પદાથૅ નથી.(�િતમાનાટક. 5-9) � �કુલ
ય�ુવદેની મા�યા�ંદસ�ંહતા અ�યાય 32 ના �લોક 16 પણ આ જ િવચાર જોવા મળે છે.

આ ઉપરાતં �િતમાનાટકમાં પણ િવિવઘ શા�ો િવષયક �ાન જોવા મળે છે �મક� �િતમાનાટકમાં �ા�ણ તર�ક� આવલેો રાવણ પોતે
ભણેલા શા�ો ગણાવે છે તેના પરથી ભાસના સમયમાં �ચ�લત શા�ો િવશે અ�મુાન કર� શકાય છે. �ા�ણનો આચાર �ગટ કરતા
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રાવણ પોતાનો પ�રચય આપતા કહ� છે. ક� – �ું કા�યપ ગો�નો �ા�ણ �ં િશ�ા�દ છ �ગો અને મીમાસંા�દ ઉપાગંો સાથે મ� વદે� ુ
અ�યયન કર�લ છે માનવીય ધમૅશા�, માહ��વર યોગશા�,�હૃ�પિત�ું અથશૅા�, મેઘાિતિથ�ું �યાયશા�, �ચેતસ�ું �ા�ધક�પ આ
શા�ો�ું મ� અ�યયન કયૅુ ં છે. रावण याववदहम�ह .....च। (�િતમાનાટક 5/8 પછ�) ભારતીય દશનૅમાં જ�મ અને ��ૃ�નુે અિનવાયૅ
ગણવામાં આવલેા છે. દોર�ું કપાઇ ગયા પછ� ઘટને કોઇ ઘારણ કર� શક� ું નથી. તેમ ��ૃ�કુાલ આવે �યાર� કોઇ તેને અટકાવી શક� ું
નથી. �તૃજનની પાછળ મા� આ�ું સાર�ને તેના ��યે� ું ઋણ �કૂવાય છે. ઋણ �કૂવાયા પછ� જ ��ુ�ધ િનમૅલ બને છે. ભારતીય
પરંપરાના આ િવચારો ભાસે નાટકના સવંાદમાં � ૂથંી લીઘા છે.

ભાસે �વ�નવાસવદતા નાટકમાં વ�સ�દ�શના લાવાણક ગામને વદેના િવિશ�ટ અ�યાસના ક��� તર�ક� ગણાવલે છે. � આજના સમયમાં
પણ િવધાલયો ક� �િુનવિસૅટ�ઓ �ામ ક� �દ�શમાં �થપાય તે આ� પણ અપે��ત છે.  (�વ�નવાસવદત�્ નાટક �ક  1-12)

“અિવમારક” નાટકમાં આ�ષૂણર�હત �રંૂગીને હ�� ુ ક� તક�ના સમથનૅ વગરની વદે�િુત સાથે સરખાવલે છે. (અિવમારક �ક-  5-1)

દશનૅ પરંપરામાં વદે�િુતને �વત: �માણ માની છે. વદને અ�સુરનારા ક� વદેમાં ��ધા ક� વદેમાં કહ�લા િવષય�ું સમથનૅ કરનારા
તક�ને જ વ�ૈદક પરંપરા �વીકાર� છે. �યાં ભાસ (तदथग़ॅहणदायॉय अनमुानम�प.......... ����ૂ શાકંર ભા�ય 1-1-2) આ પરંપરા ��યે
ભાસનો ઇશારો લાગે છે. લોભ એક મોટો �ુ�ણુ છે. તે દોષ માનવી�ું અઘ:પતન કરાવે છે. ઊ�ભગંમાં �ુયૉધનના ઉદગારમાં આ
દાશૅિનક િવચાર �પષટ થાય છે. રાજય ક� સપંિતના મોહથી મ��ુય ��ુધ કર� છે. પરં� ુ બ�ું જ િવનાશની ગતૉમાં હોમાઇ ર�ું છે. એ�ુ
ભાન �ુયૉધનને �િતમ �ણોમાં થાય છે. તે કહ� છે ક�  – હવે ��ુધ કરવાથી શો લાભ?  (ઊ�ભગં 1-33) �ુયૉધન અ�વ�થામાને
શ��યાગ કરવા�ું કહ� છે. (ઊ�ભગં 1-61) આમ ભાસના નાટકોમાં ��ુધને ટાળવાનો �યાસ �પ�ટ દ�ખાય છે. પચંરા� નાટકમાં પણ
સ�ંામને ટાળવા ભાસે એક નવી જ ક�પના આપી છે.

ચા�દતમાં સ�જલક કહ� છે ક� મ��ુયના શકંા ક� ભય થવા�ું કારણ તેના પોતાના જ દોષો છે. (ચા�દત �-ૃ276) વળ�, કોઇકના ��યે
બ�મુાનની લાગણી થાય ક� બી� ��યે � �ષનો ભાવ થાય તે� ુ કારણ મ��ુયના પોતાના સકં�પ અથવા પોતા� ું મન જ છે.

(�વ�નવાસવદત�્ નાટક �ક 1-7) ભાસની �ૃિતઓમાં �ાર�ધ અને ��ુષાથૅ બ�ેનો મ�હમા વણૅવાયો છે. રથચ�ના આરઓની પકંિત
પણ મ��ુયને ઉપર-નીચે �મ �ય તેમ ભા�યની પકંિત પણ મ��ુયને ઉપર-નીચે વારાફરતી લઇ �ય છે. (�વ�નવાસવદત�્ નાટક
�ક 1-4) ભારતીય ષ�દશનૅમાં ��યમાણ (હાલ કરાતા) કમૅ, સ�ંચત (ભેગા થયેલા) કમૅ, અને �ાર�ધ (�ળ આપવા� ુ � સ�ંચત કમૅ
શ� કયૅુ છે તે) કમૅ-એમ �ણ �કારના કમૅો મનાય છે. તેમાથી ��યમાણ અને સચંત કમૅને �ાન�પી અ��ન બાળ� નાખે. પરં�,ુ �ાર�ધ
તો ભોગવ�ું જ પડ�.त�य़ तावदेव �चर या वत ् न �वमो�ये ।(છાદંો�ય ઉપિનષદ 6-142) � (����ૂ 4-1-15) अनार�घकाये ऐव तु
पवूॅ तदवघे ।। અ�ાર�ધ એટલે ક� �વૂનૅાં બે ��યમાણ અને સ�ંચત,�ાનથી નાશ પામે.કારણક� છા�ંદો�ય ઉપિનષદ �ાર�ધ ભોગ �ધુીની
અવિધ બતાવી છે. 3

ભાસે ��ુષાથ�ૅ ું મહ�વ પણ એટ�ું જ દશા��ું છે. કા�ઠના સતત ઘષૅણથી અ��ન �ગટ�,સતત ખોદવાથી �િૂમના પેટાળમાથંી જલ મળે
તેમ ઉ�સાહવાળા મ��ુયને માટ� કોઇ વ�� ુ અસા�ય નથી.4 ભાસ વદેની,ય� અને તપોવનની સ�ં�ૃિતનો મ�હમા વણૅવે છે. “પચંરા�”

ના �થમ �કમાં ય� િવષે� ું િન�પણ છે. ય�માં રા� �ુયોધને દ��ા લીધી,તેથી �ણે ક� આ�ુ જગત ય�ની દ��ા પામી ગ�ું
(પચંરા� 1-3) अहो कु�रज�य यजसमिृ�घ ॥ नपेृ द�षा �ा�ते जगद�प सम �दषीत�मव ॥ ય�મા,ં �વા�યાય કરવામાં �રૂા ં �ખુ �ખુ�રત
થયા છે? િશ�યને ખભે હાથ �કૂ�ને ��ૃધ ��ુઓ ય��િૂમમાં �વશે કર� ર�ા છે.(પચંરા� 1-5)

આમ ભાસની �ૃિતઓમાં દાશિૅનક િવચારો અથા�ત ભારતીય પરંપરાના િવચારો આપણને જોવા મળે છે. વળ�, મહાભારતના �ઘાન રસ
તર�ક� �મ શા�તરસ મનાયો છે. તેમ ભાસનાં િવશષેત: મહાભારતા આઘા�રત �પકોમાં શા�તરસ �ધાન જણાય છે. 5
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