
 

 

 

 

 पिफ फोरम- पिजय तेंडुलकर मेमोररअल व्याख्यान- प्रमुख मुदे्द 

 

‘पिफ फोरम’मधे्य बुधिारी झालेल्या ‘पिजय तेंडुलकर मेमोररअल व्याख्याना’त ‘पिफ’चे संचालक डॉ. जब्बार िटेल 

आपण पिएपटव्ह डायरेक्टर समर नखाते यांनी ‘अनकही’, ‘तेजाब’, ‘सौदागर’, ‘बेटा’, ‘रंग दे बसंती’ अशा अनेक 

पहंदी पचत्रिटांचे प्रपसद्ध िटकथालेखक कमलेश िांडे यांच्याशी संिाद साधला. 

 

(या काययिमातील महत्त्वाचे मुदे्द खालीलप्रमाणे)- 

 

-तरुण असताना मी प्रत्यक्ष नाटक करत नसलो तरी नाटक करणा-या मंडळीचं्या आसिास होतो. मी मंुबईत 

चालणा-या ‘घाशीराम कोतिाल’च्या तालमीनंा जाऊन बसत असे. पिजय तेंडुलकर स्वतः मोहन आगाशेंना 

भूपमकेच्या लकबी समजािून सांगताना मी िापहले आहे. अनेकदा आम्ही पमत्र तेंडुलकरांबरोबर पफरायला जात 

असू. इतरांच्या नजरेतून जे सुटत असे त्यात तेंडुलकरांना त्यांची कथा सािडे. तेंडुलकर हे कायम सत्याच्या शोधात 

असलेले लेखक होते. आिल्या मानपसकतेत आिण दडिून ठेिलेल्या जखमांिरील िट्ट्या ते आिल्या लेखनातून 

ओरबाडून काढत आपण त्या जखमेकडे म्हणजेच सत्याकडे िाहायला आिल्याला भाग िाडत. त्या अथायने कठीण 

पिषयांिर पलपहताना मला तेंडुलकरांकडून पे्ररणा पमळते. ‘पिफ’ महोत्सिाचा या िषीचा पिषय त्यांना फार 

आिडला असता. 

 

-मी जापहरात के्षत्रात काम करत असताना अनिेपक्षतिणे अमोल िालेकरांचा ‘अनकही’ पचत्रिट पलपहण्याची संधी 

पमळाली. नंतर व्यािसापयक पचत्रिट ‘जलिा’ पलपहला आपण अशा ररतीने पचत्रिट लेखनाचे सत्र सुरू झाले. 

 

- कलात्मक पकंिा समांतर पचत्रिट आपण व्यािसापयक पचत्रिट असा भेद मी मानत नाही. लेखक म्हणून 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 हिेत. मी पचत्रिट लेखक आहे तसा पे्रक्षकही 

आहे. मला ‘उसकी रोटी’ आपण ‘आषाढ का एक पदन’ आिडतो, मी ‘शोले’ ि ‘खलनायक’सारख्या व्यािसापयक 

पचत्रिटांचाही आनंद घेऊ शकतो. या पचत्रिटांचा प्रकार िेगिेगळा आहे. 

 

- भारतीय पचत्रिटांची कथा संगीतापशिाय िुढे जाऊ शकत नाही. केिळ संगीत कुठे िािरायचे ते मापहती हिे. 

 

-पचत्रिट पलपहताना माझ्या कथेतील भूपमका पकतीही लहान-मोठ्या असल्या तरी मी त्यातील प्रते्यकाचे चररत्र 

माझ्यासमोर उभे करतो. अगदी त्या व्यक्तिरेखेच्या क्तखशात पकती सुटे्ट िैसे असतील इतकी ती भूपमका लेखकाला 

सखोल कळलेली हिी. एका क्षणी ती व्यक्तिरेखाच लेखकाशी बोलू लागते आपण त्या व्यिीसाठी पलपहलेले संिाद 

योग्य की योग्य याचा पनणयय देऊ लागते. ते पचत्रिट लेखकाला पमळालेले बक्षीस असते. िटथालेखन ही ४-५ 

पदिसांच्या काययशाळेत पशकण्याची गोष्ट नवे्ह. 

 

-माझ्यासाठी पचत्रिटाचा िटकथालेखक हा त्याचा िपहला ‘स्टार’ असतो. कारण लेखकाकडे येण्यािूिी पचत्रिट हे 

केिळ एक कोरे िान असते. त्यामुळे लेखकाचे काम अिघड.       



 

-‘रंग दे बसंती’च्या कथेस ६ िषे पिपिध पनमायत्यांकडून नकार पमळत होता. एका पनमायत्याने तर मला यात बसंतीची 

भूपमका 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 

‘यूटीव्ही’ कंिनी त्या पचत्रिटाच्या पनपमयतीसाठी तयार झाली. 

 

-मी पलपहतो ते पचत्रिट िाहून अगदी सायकल दुरुस्तीिाल्यालाही िैसे िसूल झाल्यासारखे िाटले िापहजे असे मला 

िाटते. समीक्षकांना पचत्रिट आिडला नाही पकंिा मला बक्षीसे पमळाली नाहीत तरी मला त्याचे काही िाटत नाही. 

 

-जे जीिन मी अनुभिलेले नसते त्यापिषयी पलपहताना मी इतर सापहक्तत्यकांच्या लेखनातून पे्ररणा घेतो. अगदी 

ितयमानित्रांमधील बातम्या ि लेखांचाही त्यासाठी फायदा होतो. 


