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 अिभजीत झंुजारराव हे मुळचे ठाणे िज ातील 
गाव आहे या िठकाणातील अिभजीत झुंजारराव आता क याण
कॉ पुटर इंिजिनयर ग झाल असून नॅशनल कुल ऑफ ामाचा कोस देखील केला आहे
नाटक बघायला यांना आवडतात अनेक नाटके बिघतली नाटक बघी
असतात असे िवचाराचे अिभिजत झुंजारराव आहेत
पडला, यां या कडून ते  खुप काही िशकले
सादरीकणातील अफाट एनज
नाटक पाहत गेलो, याची वेगळी रंगभाषा  होती याला 
येईल ”    
 समकािलक िद दशकाम ये मराठीतले िवजय िनकम आिण बु ददास कदम या दोन 
िद दशकांचा देखील अिभिजत झंुजारराव यांचावर भाव पडला
क याण सं था या सं थेअंतगत नाटक सु  केली या यां नाटक सादर कर यात कुठलाही 
अिभिनवेश नसतो. नाटक मांडताना ते रंगमंचीय अवकाशात जो ठेहराव घेतात
येतो. यांनी अनेक नाटक, एकांिकका िद द शत के या असून या शोध िनबंधा
िनवडक नाटकाचा अ यास कर यात येणार आहे
1)  लेझीम खेळणारी पोर  
2)  ददपोरा  
3)  माकड    
4)  घटो कच       
5)  ए आपण चहा यायचा ?  
         या नाटका चा अ यास कर यात येणार आहे
यां या टने िद दशकाचे कौश य काय असायला पािहजे
प दतीव न या या िद दशकीय टकोन कसा आहे
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अिभजीत झंुजारराव हे मुळचे ठाणे िज ातील मुरबाड तालु यातील िनवाळपाडा नावाच 
तील अिभजीत झुंजारराव आता क याणम ये िनवास थान आहेत

कॉ पुटर इंिजिनयर ग झाल असून नॅशनल कुल ऑफ ामाचा कोस देखील केला आहे
नाटक बघायला यांना आवडतात अनेक नाटके बिघतली नाटक बघीत या मुळे जािणव समृ द होत 
असतात असे िवचाराचे अिभिजत झुंजारराव आहेत. यां यावर जयदेव ह ंगडी सर यांचा भाव 

यां या कडून ते  खुप काही िशकले, उषा गांगुलीचे नाटक बघुन योग पाहून भारवून गेले 
सादरीकणातील अफाट एनज , सुसू ता, िश त एकि त पिरणाम हे खुपच भावले 

याची वेगळी रंगभाषा  होती याला Physical  Dancical 

समकािलक िद दशकाम ये मराठीतले िवजय िनकम आिण बु ददास कदम या दोन 
िद दशकांचा देखील अिभिजत झंुजारराव यांचावर भाव पडला. याचंी क याण म ये अिभनय 
क याण सं था या सं थेअंतगत नाटक सु  केली या यां नाटक सादर कर यात कुठलाही 

नाटक मांडताना ते रंगमंचीय अवकाशात जो ठेहराव घेतात
एकांिकका िद द शत के या असून या शोध िनबंधा

िनवडक नाटकाचा अ यास कर यात येणार आहे. 

 
या नाटका चा अ यास कर यात येणार आहे. िद दशक हणजे काय

िद दशकाचे कौश य काय असायला पािहजे.  िवषय िनवडीव न सादरीकरणा या 
प दतीव न या या िद दशकीय टकोन कसा आहे. या या कौश याचा अ यास मह वपुण आहे
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मुरबाड तालु यातील िनवाळपाडा नावाच 
म ये िनवास थान आहेत. याचे  

कॉ पुटर इंिजिनयर ग झाल असून नॅशनल कुल ऑफ ामाचा कोस देखील केला आहे. मुळाम ये 
त या मुळे जािणव समृ द होत 

यां यावर जयदेव ह ंगडी सर यांचा भाव 
चे नाटक बघुन योग पाहून भारवून गेले 

णाम हे खुपच भावले “रतन िथयामांच  
ncical Theatre हणता 

समकािलक िद दशकाम ये मराठीतले िवजय िनकम आिण बु ददास कदम या दोन 
ची क याण म ये अिभनय 

क याण सं था या सं थेअंतगत नाटक सु  केली या यां नाटक सादर कर यात कुठलाही 
नाटक मांडताना ते रंगमंचीय अवकाशात जो ठेहराव घेतात. तो िदसतो व ऐकू 

एकांिकका िद द शत के या असून या शोध िनबंधाम ये यां या काही 

िद दशक हणजे काय, अिभिजत झुंजारराव 
िवषय िनवडीव न सादरीकरणा या 

या या कौश याचा अ यास मह वपुण आहे. 
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 मुलाखती दर यान सांग यात आलेली िद दशकाची या
  नाटकाचा पिहला े क िद दशक असतो तो नाटक पिह यांदा बघत असतो
नाटक बघायला येणारा े क आहे
गो टी होतील व याला ास होणार नाही
आहे. िद दशक हा टोरी टेलर आहे तो एक गो ट सांगणार आहे
याला मािहत असल पािहजे,

आसते. हणजेच एक े क असणे व उ म टोरी टेलर असण हणजे िद दशक

 िद दशक उ म िटम िलडर असावा
 िटम मधील य तीची मानसीकता िद दशकाला मािहती असली पािहजे
 कलाकांर व तांि क लोकांकडून काम कसे
 पा ाची िनवड चोख करता आली पािहजे व िद दशकाला पा ाकडून अिभनय काढून घेता आला 

पािहजे. 
 सग या तांि क घटकाची जाण िद दशकाला असली पािहजे
 संगीताचा कान असला पािहजे
 फोटो ाफीचे डोळे असले पािहजे
 िद दशकाना नाटकाची पोत समजायला पािहजे
 िद दशकाचे िनिर ण चांगले असावे
 येक िद दशक ॲ टर आहे याला अिभनयाच ान असावे
 संिहतेचे ान असावे 
 िद दशकाला मेल च ान असाव

 उदा. ददपोरा नाटक मु लीम बॅक ाऊंड चे होते
आहे)यांचा उपयोग कर यात आला असून याचा उपयोग कालाकारांनी केला हणजे अ र 
लावून नाटक केले अितशय वेगळा पिरणाम यामुळे होतो व नाटकाची पोत जवळ 
कलाकार, े क पोहचतात

 रंगमंचीय अवकाशाच भान असाव ती एक कला िदगदशकाला खूप छान प तीने अवगत 
असायला पािहजे. 
 वरील वेगवेग या कौश य िद दशकाने सांगीतले असून अिभिजत झंुजारराव यांचे मत आहे

या यितिर त संशोधक हणून या या म ये काही कौश य वरील संदभ या अनुषगाने िदसून येतात
एका िद दशकाची टचौफेर असणे मह वाचे आहे
िदसुन येतात. िनिर ण असणे
अनुभव घेणे मह वाचे आहे यांचा म ये ेझे स
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मुलाखती दर यान सांग यात आलेली िद दशकाची या या:- 
नाटकाचा पिहला े क िद दशक असतो तो नाटक पिह यांदा बघत असतो

नाटक बघायला येणारा े क आहे. जो भरपुर सं येने येणार आहे.तर याला सहज सो या क या 
गो टी होतील व याला ास होणार नाही. हणजेच नाटक बघत असतानाचा पािहला े

िद दशक हा टोरी टेलर आहे तो एक गो ट सांगणार आहे. ती गो ट कशी पोहचवयाची हे 
,ते हणजे िद दशन याला गो टीचा जॉनर काय आहे ती गो ट कशी 

हणजेच एक े क असणे व उ म टोरी टेलर असण हणजे िद दशक

िद दशक उ म िटम िलडर असावा. 
िटम मधील य तीची मानसीकता िद दशकाला मािहती असली पािहजे. 
कलाकांर व तांि क लोकांकडून काम कसे काढून यायचे ही हातोटी याला असली पािहजे
पा ाची िनवड चोख करता आली पािहजे व िद दशकाला पा ाकडून अिभनय काढून घेता आला 

सग या तांि क घटकाची जाण िद दशकाला असली पािहजे. 
संगीताचा कान असला पािहजे. 
फोटो ाफीचे डोळे असले पािहजे. 

नाटकाची पोत समजायला पािहजे 
िद दशकाचे िनिर ण चांगले असावे. 

येक िद दशक ॲ टर आहे याला अिभनयाच ान असावे 

िद दशकाला मेल च ान असाव 
ददपोरा नाटक मु लीम बॅक ाऊंड चे होते. या नाटकासाठी अ र लोबान 

यांचा उपयोग कर यात आला असून याचा उपयोग कालाकारांनी केला हणजे अ र 
लावून नाटक केले अितशय वेगळा पिरणाम यामुळे होतो व नाटकाची पोत जवळ 

े क पोहचतात.  
रंगमंचीय अवकाशाच भान असाव ती एक कला िदगदशकाला खूप छान प तीने अवगत 

वेगवेग या कौश य िद दशकाने सांगीतले असून अिभिजत झंुजारराव यांचे मत आहे
या यितिर त संशोधक हणून या या म ये काही कौश य वरील संदभ या अनुषगाने िदसून येतात
एका िद दशकाची टचौफेर असणे मह वाचे आहे, हे कौश या अिभिजत झंुजाराव यां या म ये

िनिर ण असणे,एका ता असणे वाचन असणे मह वाचे आहे.
मह वाचे आहे यांचा म ये ेझे स ऑफ माईंड असणारा िद दशक असून अिभिजत 
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नाटकाचा पिहला े क िद दशक असतो तो नाटक पिह यांदा बघत असतो, हणजे तो जो 
तर याला सहज सो या क या 

हणजेच नाटक बघत असतानाचा पािहला े क िद दशक 
ती गो ट कशी पोहचवयाची हे 

ते हणजे िद दशन याला गो टीचा जॉनर काय आहे ती गो ट कशी 
हणजेच एक े क असणे व उ म टोरी टेलर असण हणजे िद दशक.  

काढून यायचे ही हातोटी याला असली पािहजे. 
पा ाची िनवड चोख करता आली पािहजे व िद दशकाला पा ाकडून अिभनय काढून घेता आला 

या नाटकासाठी अ र लोबान ( मेल 
यांचा उपयोग कर यात आला असून याचा उपयोग कालाकारांनी केला हणजे अ र 

लावून नाटक केले अितशय वेगळा पिरणाम यामुळे होतो व नाटकाची पोत जवळ 

रंगमंचीय अवकाशाच भान असाव ती एक कला िदगदशकाला खूप छान प तीने अवगत 

वेगवेग या कौश य िद दशकाने सांगीतले असून अिभिजत झंुजारराव यांचे मत आहे. 
या यितिर त संशोधक हणून या या म ये काही कौश य वरील संदभ या अनुषगाने िदसून येतात. 

हे कौश या अिभिजत झंुजाराव यां या म ये 
. इतर  लोकांकडे बघून 

ऑफ माईडं असणारा िद दशक असून अिभिजत 
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झंुजारराव हे एक कुशल िद दशक आहेत
वष त पधची नाटके सात याने किरत आहेत

  “मुळात हा किवता सं ह आहे आिण याला नाटकात उतरवणं आ हान होतं
संच या नाटकात सादर केला आहे
किवता सं ह आहे आिण याला नाटका या व पात मांडले हे वरील संदभ तून प ट होते
‘लेझीम खेळणारी पोर’ ही शैली नसून मु तछंद आहे
अिभिजत झंुजारराव यांनी केल होत
वािचक,अिभनयात उ म होते तर कोणी आंिगक अिभनयात उ म होते 
हो या. या नाटकात कुठे ही िनवेदक न हता कुठेही लक आऊट न हते

 कुठेही लेखकाचा एक
िलिह या या तशा या तशा सादर कर यात आ या
आहे याची जी चौकट आहे ती चौकट मा  थोडीशी इकड
असे होते की कुठेही अस वाटत न हते की एक किवता संपली आिण दसुरी सु  झाली
कळून यायचे हे या नाटकाचे यश आहे

पा वसंगीत, नेप य आिण काश योजना या  तां ीक बाजुनां या फॉमम ये खूप मह व आहे 
आिण ते तं ानी समथपणे पेललं
नेप यांच काम केल, पा वसंगीत आिण काश या दोन अगांवर खूप िभ त होती  हणजे तांि क बाजू 
देखील मह वाची भुिमका पार पाडतात तां ीक बाबीमुळे एक पिरणाम गो टीचा ठाशीव झाला
नाटकात पथना , ना भाग व मु त छंद होता असे हणता येऊ शकते

  ‘ददपोरा’ हे वा तववादी नाटक आहे मुळाम ये ददपोरा नावाच गाव क मीर म ये आहे
गावाची ती गो ट आहे जीथे एक तर िवधवा ीया राहतात कवा नवरे बेप ा झाले आहेत अशा 
बायका राहतात. परंतु केवळ एक गावाची गो ट न दाखवता िद दशकाने या गो टीला सवची ती गो ट 
आहे सग या ीयांच द:ुख आहे असे दाखवले आहे यां या िद दशनातील नािव य आहे
नाटकासाठी िन.दा.फाजलीन या किवतेचा वापर या नाटका साठी कर यात आला असून हे याचे 
वेगळेपण आहे.  

"का मीर मधील वातावरण आिण हुबेहुब यांिकत केलेले क तान एकांिकके या 
ना ािवषयाला पिरणामकारक उंची देणारे आहे
आहे. तरी देखील ती गो ट क मीर पुरतीच नाही
कमावलेला अिभिजत झंुजारराव ददपोरा या मा यमातून वेगळा ना नुभव देतात

“सरदेशपाडें” िलिखत आिण अिभिजत झंुजारराव िद द शत 
पिर थतीवर थेट िट पणी करणारं नाटक नुकतंच रंगमंचावर आलेलं आहे म यमवग या झाले या 
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झंुजारराव हे एक कुशल िद दशक आहेत. यांनी ायोिगक नाटके केली आहेत व गे या दहा
वष त पधची नाटके सात याने किरत आहेत. 

मुळात हा किवता सं ह आहे आिण याला नाटकात उतरवणं आ हान होतं
संच या नाटकात सादर केला आहे. संजय कृ णाजी पाटील यां या ा किवता हो या

आिण याला नाटका या व पात मांडले हे वरील संदभ तून प ट होते
ही शैली नसून मु तछंद आहे. 2013 ला हे नाटक 

अिभिजत झंुजारराव यांनी केल होत. सगळे कलाकार नट हे वेगवेग या जॉनर चे होते कोणी 
होते तर कोणी आंिगक अिभनयात उ म होते 2 ते 

या नाटकात कुठे ही िनवेदक न हता कुठेही लक आऊट न हते.  
कुठेही लेखकाचा एकही श द वजा करणार नाही. या किवता संजय कृ णजी पाटील यांनी 

िलिह या या तशा या तशा सादर कर यात आ या. आशय तोच ठेवून या या य पिरणाम जो 
आहे याची जी चौकट आहे ती चौकट मा  थोडीशी इकड-ितकड झाली असेल
असे होते की कुठेही अस वाटत न हते की एक किवता संपली आिण दसुरी सु  झाली
कळून यायचे हे या नाटकाचे यश आहे.  

प य आिण काश योजना या  तां ीक बाजुनां या फॉमम ये खूप मह व आहे 
आिण ते तं ानी समथपणे पेललं, कमीतकमी नेप य वापरल हणता येईल

पा वसंगीत आिण काश या दोन अगांवर खूप िभ त होती  हणजे तांि क बाजू 
देखील मह वाची भुिमका पार पाडतात तां ीक बाबीमुळे एक पिरणाम गो टीचा ठाशीव झाला

ना भाग व मु त छंद होता असे हणता येऊ शकते. 

तववादी नाटक आहे मुळाम ये ददपोरा नावाच गाव क मीर म ये आहे
गावाची ती गो ट आहे जीथे एक तर िवधवा ीया राहतात कवा नवरे बेप ा झाले आहेत अशा 

परंतु केवळ एक गावाची गो ट न दाखवता िद दशकाने या गो टीला सवची ती गो ट 
ख आहे असे दाखवले आहे यां या िद दशनातील नािव य आहे

फाजलीन या किवतेचा वापर या नाटका साठी कर यात आला असून हे याचे 

का मीर मधील वातावरण आिण हुबेहुब यांिकत केलेले क तान एकांिकके या 
षयाला पिरणामकारक उंची देणारे आहे." एकंदरीत क मीरचे बॅक ाऊंड दाखव यात आले 

तरी देखील ती गो ट क मीर पुरतीच नाही. ना िद दशकीय कौश यातुन रंगचळवळीत नाव 
कमावलेला अिभिजत झंुजारराव ददपोरा या मा यमातून वेगळा ना नुभव देतात

िलिखत आिण अिभिजत झंुजारराव िद द शत ‘माकड
पिर थतीवर थेट िट पणी करणारं नाटक नुकतंच रंगमंचावर आलेलं आहे म यमवग या झाले या 
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यांनी ायोिगक नाटके केली आहेत व गे या दहा ते पंधरा 

मुळात हा किवता सं ह आहे आिण याला नाटकात उतरवणं आ हान होतं, 38 किवतांचा 
संजय कृ णाजी पाटील यां या ा किवता हो या”  मुळात हा 

आिण याला नाटका या व पात मांडले हे वरील संदभ तून प ट होते. मुळात 
ला हे नाटक 10 ते 12 लोक घेऊन 

सगळे कलाकार नट हे वेगवेग या जॉनर चे होते कोणी 
ते 3 मिहने तािलमी सु  

या किवता संजय कृ णजी पाटील यांनी 
तोच ठेवून या या य पिरणाम जो 

ितकड झाली असेल. या नाटकाचे िवशेष 
असे होते की कुठेही अस वाटत न हते की एक किवता संपली आिण दसुरी सु  झाली, े कांना ते 

प य आिण काश योजना या  तां ीक बाजुनां या फॉमम ये खूप मह व आहे 
कमीतकमी नेप य वापरल हणता येईल. नटां या शरीराने  

पा वसंगीत आिण काश या दोन अगांवर खूप िभ त होती  हणजे तांि क बाजू 
देखील मह वाची भुिमका पार पाडतात तां ीक बाबीमुळे एक पिरणाम गो टीचा ठाशीव झाला.  या 

तववादी नाटक आहे मुळाम ये ददपोरा नावाच गाव क मीर म ये आहे. या 
गावाची ती गो ट आहे जीथे एक तर िवधवा ीया राहतात कवा नवरे बेप ा झाले आहेत अशा 

परंतु केवळ एक गावाची गो ट न दाखवता िद दशकाने या गो टीला सवची ती गो ट 
ख आहे असे दाखवले आहे यां या िद दशनातील नािव य आहे. या 

फाजलीन या किवतेचा वापर या नाटका साठी कर यात आला असून हे याचे 

का मीर मधील वातावरण आिण हुबेहुब यांिकत केलेले क तान एकांिकके या 
ाऊंड दाखव यात आले 

ना िद दशकीय कौश यातुन रंगचळवळीत नाव 
कमावलेला अिभिजत झंुजारराव ददपोरा या मा यमातून वेगळा ना नुभव देतात. 

माकड’ हे स ा राजकीय 
पिर थतीवर थेट िट पणी करणारं नाटक नुकतंच रंगमंचावर आलेलं आहे म यमवग या झाले या 
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क डीब ल आिण यां या हतबलतेकडे िनदश करणार हे नाटक आहे
रंगभूमीवर राजकीय नाटक क
आ हानच असतात ते क पक  िद दशक  अिभिजत झुंजारराव यांनी पेलले आहे असे हणता येईल 
नाटकाचे तांि क अंगे ही एकमेकांना पुरक व पिरपुण आहेत
भा य कर याचा य न या ना
घेतला आहे.  परंतु मांडणी मा  वा तवादश  केली आहे
शैलीत बसवलां आहे. हे देखील िद दशक हणून एक धाडसच हणाव लागेल

“घटो कच हे महाभारतात
घ ा या आकाराचे केशहीन डोके अस याने याला घटो कच हटले जाते
िदवाण यांना घटो का या जीवनात जे ना  िदसले ते सवकािलक स याकडे घेऊन जाणारे हे नाटक 
हणजे महाभारताची पुव पार मािहत असलेली गाथा नसून महाभारता या अ कािशत बाजुवर 

टाकलेला काश आहे. "इितहासातील पा े शुर त विन ठ आिण धमिन ठ अशी यांची ितमा 
आप या मनात ठासलेली असते
  पांडव हणजे सकारा मकता आिण कौरव हणजे नकारा म
झालेली असते,पण या ढ संक पनेला छेद देऊन महाभारतातील य तरेखा मानवी टकोणातून 
मांड याचा एक यश वी य न हणजे घटो कच चे नाटक
सांग यात आला आहे हे नाटक
भा य करणारे नाटक होते. स े या
आल पािहजे, स ा, वासना, अहंकार या यु दामाग या मुळ ेरणा म ाची धंुदी ी देहाची लालसा
राजकीय कार थाने, मृ युची िभती
नाटक अितशय वेगळे सादर केले आहे
आहे गायकीचा पण खूप मोठा वाटा होता
असताना ते समकालीन नाटक वाटत होते असे हणता येईल

      “चं कांत देशपांडे िलखीत व अिभिजत झुंजारराव िद दश त ए आपण चहा यायचा 
सादर झाले देान कुटंूबा या जीवनावर आधारीत हे नाटक लॅक कॉमेडी या मा यमातून नाते 
संबंधावर ितरकस भा य कर यात आले आहे
मनु य वत:च न िनम ण करतो आिण यात अडकत जातो
आिण नातेसंबंधावर भा य करणारे नाटक असून
या मुळे मानिसक अव थाकशी बदलत जाते
नाटकाम ये घडते हे कौटंूिबक नाटक आहे िकती वेगवेग या शैलीतुन नाटक िद दशक करतात हे 
प ट होते.  
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क डीब ल आिण यां या हतबलतेकडे िनदश करणार हे नाटक आहे
रंगभूमीवर राजकीय नाटक कर याच धाडस सहसा कुणीही करीत नाही अशा सिहता सादरीकरणाचे 
आ हानच असतात ते क पक  िद दशक  अिभिजत झुंजारराव यांनी पेलले आहे असे हणता येईल 
नाटकाचे तांि क अंगे ही एकमेकांना पुरक व पिरपुण आहेत. आज या  राजकीय वा तवावर टोकदार 
भा य कर याचा य न या नाटकातून केला असून, यांनी अितवा तववादाचा आधार या करता 

परंतु मांडणी मा  वा तवादश  केली आहे. संपुण योग िद दशकाने वा तवदश  
हे देखील िद दशक हणून एक धाडसच हणाव लागेल

घटो कच हे महाभारतातले एक मह वाचे पा  भीम आिण रा िसणी िह डबा यांचा हा पु  
घ ा या आकाराचे केशहीन डोके अस याने याला घटो कच हटले जाते
िदवाण यांना घटो का या जीवनात जे ना  िदसले ते सवकािलक स याकडे घेऊन जाणारे हे नाटक 

र मािहत असलेली गाथा नसून महाभारता या अ कािशत बाजुवर 
इितहासातील पा े शुर त विन ठ आिण धमिन ठ अशी यांची ितमा 

आप या मनात ठासलेली असते, तोच िवचार -सं कार घेऊन आपण जगत असतो
पांडव हणजे सकारा मकता आिण कौरव हणजे नकारा मकता हे सु  जणू िन चत 

पण या ढ संक पनेला छेद देऊन महाभारतातील य तरेखा मानवी टकोणातून 
मांड याचा एक यश वी य न हणजे घटो कच चे नाटक." नाटकाचा आशय

नाटक िद दशकाने समकालीन नाटक केल होत. 
स े या िवरोधात देखील नाटका या मा यमातून िद दशकाला बोलता 
अहंकार या यु दामाग या मुळ ेरणा म ाची धंुदी ी देहाची लालसा

मृ युची िभती, सा या भावभावनांचा ययकारी ना  घटो कच म ये आहे हे 
नाटक अितशय वेगळे सादर केले आहे. याचा आशय मह व पुण आहे या नाटकात संगीत मह वाचे 
आहे गायकीचा पण खूप मोठा वाटा होता. वेशभूषेचा देखील खूप मोठा वाटा होता हे सगळ करीत 
असताना ते समकालीन नाटक वाटत होते असे हणता येईल. 

चं कांत देशपांडे िलखीत व अिभिजत झुंजारराव िद दश त ए आपण चहा यायचा 
सादर झाले देान कुटंूबा या जीवनावर आधारीत हे नाटक लॅक कॉमेडी या मा यमातून नाते 
संबंधावर ितरकस भा य कर यात आले आहे.” यांची शैली कशी आहे हे वरील संदभ तून िदसून येते  

च न िनम ण करतो आिण यात अडकत जातो.मानवी मनोव थेचे दशन घडिवणारे 
आिण नातेसंबंधावर भा य करणारे नाटक असून. आता या काळात कुटंूबाचे न मानिसक आहेत 
या मुळे मानिसक अव थाकशी बदलत जाते. आिण यातुन कसे बदल घडत जातात याचे दशन या 
नाटकाम ये घडते हे कौटंूिबक नाटक आहे िकती वेगवेग या शैलीतुन नाटक िद दशक करतात हे 
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क डीब ल आिण यां या हतबलतेकडे िनदश करणार हे नाटक आहे.” मराठी यवसायीक  
र याच धाडस सहसा कुणीही करीत नाही अशा सिहता सादरीकरणाचे 

आ हानच असतात ते क पक  िद दशक  अिभिजत झुंजारराव यांनी पेलले आहे असे हणता येईल 
आज या  राजकीय वा तवावर टोकदार 

यांनी अितवा तववादाचा आधार या करता 
संपुण योग िद दशकाने वा तवदश  

हे देखील िद दशक हणून एक धाडसच हणाव लागेल. 

ले एक मह वाचे पा  भीम आिण रा िसणी िह डबा यांचा हा पु  
घ ा या आकाराचे केशहीन डोके अस याने याला घटो कच हटले जाते.” लेखक आिशतोष 
िदवाण यांना घटो का या जीवनात जे ना  िदसले ते सवकािलक स याकडे घेऊन जाणारे हे नाटक 

र मािहत असलेली गाथा नसून महाभारता या अ कािशत बाजुवर 
इितहासातील पा े शुर त विन ठ आिण धमिन ठ अशी यांची ितमा 

सं कार घेऊन आपण जगत असतो. 
कता हे सु  जणू िन चत 

पण या ढ संक पनेला छेद देऊन महाभारतातील य तरेखा मानवी टकोणातून 
आशय वरील संदभ तून  
 आ ा या पिर थतीवर 

मा यमातून िद दशकाला बोलता 
अहंकार या यु दामाग या मुळ ेरणा म ाची धंुदी ी देहाची लालसा, 

ययकारी ना  घटो कच म ये आहे हे 
याचा आशय मह व पुण आहे या नाटकात संगीत मह वाचे 

वेशभूषेचा देखील खूप मोठा वाटा होता हे सगळ करीत 

चं कांत देशपांडे िलखीत व अिभिजत झुंजारराव िद दश त ए आपण चहा यायचा ? हे नाटक 
सादर झाले देान कुटंूबा या जीवनावर आधारीत हे नाटक लॅक कॉमेडी या मा यमातून नाते 

वरील संदभ तून िदसून येते  
मानवी मनोव थेचे दशन घडिवणारे 

आता या काळात कुटंूबाचे न मानिसक आहेत 
डत जातात याचे दशन या 

नाटकाम ये घडते हे कौटंूिबक नाटक आहे िकती वेगवेग या शैलीतुन नाटक िद दशक करतात हे 
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