पिफ फोरम- पिजय तेंडुलकर मेमोररअल व्याख्यान- प्रमुख मुद्दे
‘पिफ फोरम’मध्ये बुधिारी झालेल्या ‘पिजय तेंडुलकर मेमोररअल व्याख्याना’त ‘पिफ’चे सं चालक डॉ. जब्बार िटे ल
आपण पिएपटव्ह डायरे क्टर समर नखाते यां नी ‘अनकही’, ‘तेजाब’, ‘सौदागर’, ‘बेटा’, ‘रं ग दे बसं ती’ अशा अनेक
पहं दी पचत्रिटां चे प्रपसद्ध िटकथालेखक कमलेश िां डे यां च्याशी सं िाद साधला.
(या काययिमातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे)-तरुण असताना मी प्रत्यक्ष नाटक करत नसलो तरी नाटक करणा-या मंडळींच्या आसिास होतो. मी मुंबईत
चालणा-या ‘घाशीराम कोतिाल’च्या तालमी ंना जाऊन बसत असे. पिजय तेंडुलकर स्वतः मोहन आगाशेंना
भू पमकेच्या लकबी समजािून सां गताना मी िापहले आहे . अनेकदा आम्ही पमत्र तेंडुलकरां बरोबर पफरायला जात
असू. इतरां च्या नजरे तून जे सुटत असे त्यात तेंडुलकरां ना त्यां ची कथा सािडे . तेंडुलकर हे कायम सत्याच्या शोधात
असलेले लेखक होते. आिल्या मानपसकतेत आिण दडिू न ठे िलेल्या जखमां िरील िट्ट्या ते आिल्या लेखनातून
ओरबाडून काढत आपण त्या जखमेकडे म्हणजेच सत्याकडे िाहायला आिल्याला भाग िाडत. त्या अथाय ने कठीण
पिषयां िर पलपहताना मला तेंडुलकरां कडून प्रेरणा पमळते. ‘पिफ’ महोत्सिाचा या िषीचा पिषय त्यां ना फार
आिडला असता.
-मी जापहरात क्षेत्रात काम करत असताना अनिेपक्षतिणे अमोल िालेकरां चा ‘अनकही’ पचत्रिट पलपहण्याची सं धी
पमळाली. नंतर व्यािसापयक पचत्रिट ‘जलिा’ पलपहला आपण अशा ररतीने पचत्रिट लेखनाचे सत्र सु रू झाले.
- कलात्मक पकंिा समां तर पचत्रिट आपण व्यािसापयक पचत्रिट असा भे द मी मानत नाही. लेखक म्हणू न मला
काहीही िर्ज्य नाही. अगदी सासू-सुनेची कथाही योग्य ररतीने हाताळली तर पचत्रिट लेखक म्हणून मला ती
प्रपतगामी िाटत नाही. िेगिेगळ्या प्रकारचे पचत्रिट आिण बघायला हिे त. मी पचत्रिट लेखक आहे तसा प्रे क्षकही
आहे . मला ‘उसकी रोटी’ आपण ‘आषाढ का एक पदन’ आिडतो, मी ‘शोले’ ि ‘खलनायक’सारख्या व्यािसापयक
पचत्रिटां चाही आनं द घेऊ शकतो. या पचत्रिटां चा प्रकार िे गिे गळा आहे .
- भारतीय पचत्रिटां ची कथा संगीतापशिाय िुढे जाऊ शकत नाही. केिळ सं गीत कुठे िािरायचे ते मापहती हिे.
-पचत्रिट पलपहताना माझ्या कथेतील भूपमका पकतीही लहान-मोठ्या असल्या तरी मी त्यातील प्रत्ये काचे चररत्र
माझ्यासमोर उभे करतो. अगदी त्या व्यक्तिरे खेच्या क्तखशात पकती सु ट्टे िै से असतील इतकी ती भू पमका लेखकाला
सखोल कळलेली हिी. एका क्षणी ती व्यक्तिरे खाच लेखकाशी बोलू लागते आपण त्या व्यिीसाठी पलपहलेले सं िाद
योग्य की योग्य याचा पनणयय दे ऊ लागते . ते पचत्रिट लेखकाला पमळालेले बक्षीस असते. िटथालेखन ही ४-५
पदिसां च्या कायय शाळे त पशकण्याची गोष्ट नव्हे .
-माझ्यासाठी पचत्रिटाचा िटकथालेखक हा त्याचा िपहला ‘स्टार’ असतो. कारण लेखकाकडे ये ण्यािू िी पचत्रिट हे
केिळ एक कोरे िान असते. त्यामुळे लेखकाचे काम अिघड.

-‘रं ग दे बसंती’च्या कथेस ६ िषे पिपिध पनमाय त्यां कडून नकार पमळत होता. एका पनमाय त्याने तर मला यात बसं तीची
भू पमका कोण करणार असेही पिचारले! अपभनेता आपमर खानला कथा ऐकिल्यािर तो काम करण्यास तयार
झाला आपण त्याने संगीतकार ए. आर. रहमानला तयार केले. त्यानंतर आधी तीनदा हा पचत्रिट नाकारलेली
‘यू टीव्ही’ कंिनी त्या पचत्रिटाच्या पनपमयतीसाठी तयार झाली.
-मी पलपहतो ते पचत्रिट िाहून अगदी सायकल दु रुस्तीिाल्यालाही िै से िसू ल झाल्यासारखे िाटले िापहजे असे मला
िाटते. समीक्षकां ना पचत्रिट आिडला नाही पकंिा मला बक्षीसे पमळाली नाहीत तरी मला त्याचे काही िाटत नाही.
-जे जीिन मी अनुभिलेले नसते त्यापिषयी पलपहताना मी इतर सापहक्तत्यकां च्या लेखनातून प्रे रणा घे तो. अगदी
ितय मानित्रां मधील बातम्या ि लेखां चाही त्यासाठी फायदा होतो.

