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िसनेमा, िच�पट, �फ� म... आपण ताबडतोब रिसक 
े�का� या भूिमकेत जाऊन बसतो. 

िनमा�ता, �द� दश�क या भूिमकेत नाही. कारणं अनेक....पण � यातलं मह� वाचं कारण � हणजे 

िसनेमा ह ेअ� यंत ख�च�क 
करण आह े ‘य ेअपने बसक! बात नही....' असेच िवचार मनात 

येतात. आिण मग ‘रिसक 
े�क' हीच भूिमका सोयीची आिण सोपी वाटते. पण िसनमेा 

बनवणं ह ेतु� हा-आ� हाला कोणालाही श$ य आह.े... असं जर मी � हटलं तर ?...खरं नाही ना 

वाटत ?  

जय�द देसाई या त%णाने ते क%न दाखवलंय.... 
  

जय
द हा त%ण क� ( युटर साय) स िवषय घेऊन इंिजिनयर झाला. इंिजिनय,रंग करत 

असतानाच सतत नाटकातनू भाग घे, वेगवेगळे 
योग कर असे उप0म चालत. नाटक 

करताना �द� दश�नात रस वाटायला लागला. िम�ांनी िमळून एक 2ुपही 3 थापन केला. सगळे िमळून वाचनही खूप करत. 

जय
दला डो3 टो6 ह3 क! आवडू लागला. � या� या िलखाणातलं मानवतचंे मू� य जय
दला खूपच भावतं. सहजग� या, साधं काही 

सांगता सांगता त�ु हाला अंतमु�ख 6 हायला लाव9 याचं डो3 टो6 ह3 $ ीचं कसब जय
दला आवडलं. मग िनकोलाई गोगोल, 

चेकॉ6 ह, का;का डो3 टो6 ह3 क!सोबतच जय
दभोवती जमा झाले. इं2जीत� या वाचनाबरोबर मराठी वाचन 
य� नपूव�क सु% 

झालं. 
 

याच दर� यान जगय
दने काही जािहरात=साठी मॉड?ेलंगही सु% केल.ं आप� याला �फ� �  �े�ात जा3 त रस आह,े ह ेजय
दला 

ल�ात आल.ं �फ� म ह े
भावी मा@ ्यम आह ेआिण आपण � याला हाताळू शकतो या भावनेतून अमर दामले यां� या पुढाकारान े

‘3 पंदन' 2ुप कामाला लागला. सगAयांनाच िसनेमाचं 
चंड आकष�ण होत.ं आज िसनेमा बनवणारी �द� गज असणारी सगळी 

मंडळी सव�सामा) यांना  दसु-या जगातली वाटतात. आप� या जगाशी � यांचा काही संबंधच जाणवत नाही. � यामुळे � या 

संवेदना, तो पCरणाम आपला वाटतच नाही. आज लोक जे जगत आहते, अनुभवत आहते � याच गोD टी का सांगू नयेत असे 

िवचार या मुलां� या मनात वारंवार यते. � यामुळे िसनेमा बनवणारे आिण E यां� यासाठी बनवायचा असे लोक यां� यातलं अंतर 

कमी झालं पािहजे हा िवचार प$ का होऊ लागला. 3 पंदनगटात दाखल होणा-यांची संF या वाढू लागली. आज 3 पंदन हा 150 

अशा स मिवचारी िसनेमावेडयांचा गट आह.े 

 

सु%वातीला अगदी साधा िडिजटल कॅमेरा धेऊन काम सु% झालं. शॉट� �फ� म क%न पहावी असं मनात आल.ं िसनेमाचं आकष�ण 

हा सगAयांमधला कॉमन पHIट होता. पण � यातली तं�, बारकावे कोणालाही माहीत न6 हत.े , टॉप अॅ) गल � हणजे काय वगैरे 

काहीही कळत न6 हत. इमारतीव%न बिघतलं क! टॉप अॅ) गल  आिण सायकलव%न शॉट घेतला क! मु?6हगं अॅ) गल इतकेच काय 

ते अथ� लागत होत.े पण तरीही सामा) य माणूस िसनेमा बनवू शकतो आिण तोही कमी खचा�त हा िवL वास सोबत होता. 
 

जय
द आिण � या� या िम�ांनी ‘�फ� म काय�शाळा घे9 यास सु%वात केली. 

या काय�शाळेत िसनेमा कर9 यासाठी तुमचा दCृटकोन कसा असावा यावर 

भर �दला जातो. तं� िशकवणारे $ लासेस अनेक असतात पण मं� कोणीच 

दते नाही, सांगत नाही. नेमकं हचे या काय�शाळेतचं वैिशD टय आह.े या 

मं�ासाठी Pानाज�नाचा दिृQकोन लागतो. िश�णालासुRा एक अजSडा 

लागतो. कशासाठी ? हा 
L न खूप मह� वाचा आह.े � यामुळे या काय�शाळेत 

मुलांना तं� न िशकवता िसनमेाची भाषा शेअर केली जाते. खूप इंटरे?3टंग 



असे सेश) स यात असतात. उदाहरणाथ�, तु� हाला नवा िसनेमा काढायचा आह.े तर एक नवीन भाषा तयार करा. यातून अनेक 

गंमतीजंमती घडतात आिण न6 या भाषेचा ज) म होतो. या काय�शाळेतून 3 वतःचा आ� मिवL वास वाढतो, मया�दाही कळतात 

आिण चचा�, खेळातनू न6 या आयिडया समोर येतात. 

 

जय
दला घ%न � यान ेकाय िशकावं, कसं िशकावं याबाबत कधीच िवरोध न6 हता. पण 

फॉम�ल िश�ण � यान े आधी पूण� करावं एवढाच एक आ2ह होता. आिण जय
दन े

इंिजिनयर होऊन तो िसR केला. वसंत दसेाई E या नावाला भारतीय िसनसृेD टी 

कधीच िवस% शकत  नाही. ते जय
दचे आजोबा. वारL यान ेसगळं काही येतंय अशी 

समजूत क%न न घेता आपण �फ� ममधली तं� नीट समजून घतेली पािहजेत,  

आप� याला दिृQकोन तर आह,े अॅ
ोच आह ेपण आता � यातलं शा3 �शुU@  िश�णही 

घेतलं पािहजे या िवचारान ंजय
दनं �फ� म इि)3टटृयूट (एफटीआय) जी भारतातली 

नामा�कत सं3 V Pा आह ेितथ ेअ( लाय केलं. � याचं काम, � याचा अ
ोच पाWन ती लोकं 

� हणाली, ‘अरे जे आ� हाला सांगायचं, िशकवायचं आह े ते तुला आधीच माहीत 

आह.े..तुला या कोस�ची गरजच नाही'. इंटरX ू घेणा-या पॅनेलला जय
दने ‘मला 

िशकायचंय, तं� समजून Y यायची आहते' ह े परोपरीन ं सांगायचा 
य� न केला पण 

� यांना ते पटलं नाही मग जय
दने भारताबाहरे 
य� न केलS आिण � याला 3 कॉलरिशप 

िमळाली आिण तो ) यूयॉकला� �फ� मसंबंधी (मा3 टर ऑफ फाईन आट�) िश�ण घे9 यासाठी रवाना झाला. 
 

3 पंदनम@ ये काम करताना आप� याला बरंच काहीतरी येतंय असं वाटायचं. पण ) यूयॉक�ला पोहोचताच आपली ि3थती 

कूपमंडूक होती ह ेजय
दला ल�ात आल.ं इथे जपान, Zाझील, आखाती दशेातले िसनेमावेड ेजमले होत.े 
� येकजण जमेल तशा 

प@ दतीने  मोड$ या  तोड$ या भाषेत संवाद साधायचा 
य� न करत होता. 
� येकजण एक वेगळं जग घेऊन ितथ ेआला होता. 

इतक! एक�ं आलेली जगं पाWन जय
द िवि3मत झाला. ह ेसगळं  िवल�ण होत.ं इथे िशकताना खूप 3 वातं]^य  होत.ं 
� येक 

कलाकार हा ओCरजनल असतो. एकाच सा� यात सगAयांना बसवलं तर मग कलSचं मोजमाप करता येत नाही. ह े� याला �दसून 

आल.ं  

जगभरातले िसनेमे जय
दला बघायला िमळाले. एका वेगAया दशेात जाऊन रहाणं, 3 वतः कमावणं आिण िशकणं हा खूप 

वेगळा अनुभव होता. अजून कोणाशी तशी जवळीक िनमा�ण हो9 याआधीच � हणजे तीनच मिह) यांनी जय
दचा एक मोठा 

अपघात झाला. जय
द वाचला पण तीन आठवड े 6 हील चेअरवर ...गुडY याचं ऑपरेशन करावं लागलं...डो$ यावर 

3 टीचेस...पिहले सहा मिहने आजारपणातून बरं हो9 यात गेले.  आभाळ कोसळ� यासारखी ि3थती होती. अमेCरकेत मेिडकलची 

ि3थती खूपच भयानक आह.े ितथ ेआजारी पड9 यापे�ा मरण परवडलं असंच � हण9 याइतके मेिडकल उपचार महागड ेआहते. ह े

सगळं िन3 तरनाही परत जायचं नाही हा जय
दचा िनधा�र प$ का होता. या �दवसांम@ ये एकदा मरण बिघतलं क! मग पुढचं 

आयुD य खूप सोपं होत ंह ेजय
द िशकला. आिण या अपघाताने जय
दला एक अितशय संवेदनशील �फ� म मेकर बनव9 यास 

मदत केली.  

या काळात जय
द हम ह`गे कामयाब हचे गाणं गुणगुणायचा. ह े गाणं � याला आधार दणेारं वाटायचं. या अपघातानंतर 

जय
दचं 6 यिaम� व खूप बदललं. कुटंुबा� या 6 याF या बदल� या. एका मया��दत कुटंुबातून िव3 ताCरत कुटंुबाची िन�म�ती झाली. 

कुटंुब कशासाठी असतं ? � यात काय असायला हवं ? आिण हचे सगळं मग 3 पदनंम@ ये असायला हवं या जािणवेतून 3 पंदनही 

िवकिसत होऊ लागलं. या अपघातामुळे �कतीतरी वेळ एकटयाला काढावा लागत होता. � या वेळात िशवाय आराम काहीही 



करता येणं श$ य न6 हतं. पण या एकटेपणानं जय
दला अंतमु�ख होऊन िवचार करायला िशकवलं आिण �क� येक कोडी अंतमु�ख 

झालं क! सुटतात हहेी ल�ात आल.ं 

 

‘डीपर यू गो, हायर यू Cरच' हा िवचार भावला. � यान े ‘रोज बुश' ही पिहली �फ� म आप� या 
ोजे$ ट अंतग�त बनवली. एका 

जोड( याची ही कहाणी...आप� या त%ण मुला� या मृ� यूला एक वष� झा� या� या �दवशी ह ेजोडपं एक�ा येतं...� यां� यातलं नात ं

आिण � या ना� याचे उलगडत जाणारे अनेक पदर या एका रा�ीत घडले� या �फ� ममधून जय
दने दाखवले होत.े  या � या� या 

�फ� मला उ� कृD ट 3 0!न ( ले,  मो3 ट 
ॉिम?संग �फ� मचं राD bीय 3 तरावरचं अॅवाड� िमळालं. ही 3 पंदनसाठी, जय
दसाठी आिण 

जय
द� या कुटंूबासाठी खूप अिभमानाची गोD ट होती. एका जीवावर बेतले� या आजारपणानंतर काहीच �दवसात ‘हम ह`गे 

कामयाब'च � हणत जय
दने ह ेअसा@ य असं काम क%न दाखवल होत.ं 

 

िश�ण होताच लॉस ए) जेिलस येथे जय
दला सोनी कोलंिबया इथे नोकरीही िमळाली. � याचवेळी जय
दला एक �दवस 

वेगवेगAया साईट सच� करताना सच�ची साईट �दसली. िनमा�ण उप0माची मािहती िमळाली आिण मग जय
दने िनमा�णला 

अ( लाय केलं.  

याचवेळी मला माcया गोD टी माcया लोकां� या गोD टी सांगाय� या आहते ही भावना 
खर होऊ लागली. माझी संवेदनशीलता 

भारतीय मनाची आह.े मी ितथेच जायला हवं हा िवचार प$ का होऊ लागला. स� यजीत रे �दसू लागले. ते तर आतंरराD bीय 

क!तdचे �फ� म मेकर हाेत ेपण ते तर भारतातच रािहल ेना...असं मन � हणू लागलं. � याचवेळी अिनल अवचट यांचं ‘काय�रत' 

वाचलं. िनमा�णम@ ये दाखल झाले� या जय
दला अनेक गोD टी िनमा�णमुळे कळा� या. ‘सामािजक काय� करताना संवेदनशील 

असायला हवं पण � यात वाWन जाता कामा नये' ही मह� वाची गोD ट � याला समजली. सामािजक काम करताना सुसू�पणे, नीट 

बांधणी होणं आवL यक असतं. जय
दने िनमा�ण� या पाच उ� चिशि�त अशा फेलोिशप घेतले� या युवांचा 
वास या �फ� मम@ ये 

िचि�त केला. � यासाठी तो 
� येक फेलो E या E या भागात जाऊन काम करत होता ितथ ेितथ ेआप� या सहकारी िम�ांसोबत 

जय
द जाऊन पोहोचला. गडिचरोली� या न�लाईट भागापासून ते धडगावसारF या दगु�म आ�दवसी भागातही जय
द भर 

उ) हात कॅमेरा घेऊन �फरत होता. 
 

याच दर� यान जय
द रेणू गाव3 कारांसोबत एक 

?हदंी �फचर �फ� म करत होता. रेणू गाव3 कर यांचं 

िनःशg द झंूज आिण आमचा काय गु) हा ही पु3 तकं 

वाचून जय
द 
भािवत झाला होता. � यान े रेणू 

गाव3 करांची भेट घेतली � यांचं काम बिघतल ं

Cरमांड होममधली मुलं..� या मुलांची ओळख..ग( पा 

यातून �फ� म करावी अशी क� पना पुढे आली.  

जय
दने मेधा पाटकरां� या सोबत �फ%न आ�दवसी 

मुलां� या जीवनशाळा अh यास� या आिण ितथ� या 

मुलांसोबतही काय�शाळा घेत� या. तसंच � याचवेळी 

‘3 वराE य' नावाची �फ� मचं कामही सु% होत.ं 

ह े करत असतानाच � याला औरंगाबादम@ ये बशर नवाज नावाची एक उदू� शायरी� या जगातली महान ह3 ती अस� याचं 

समजलं. यशवंतराव च6 हाण 
ितD ठान मंुबईjारा ही �फ� म करायची ऑफर आली. बशर नवाज नवाज नाव � यान ं कधी 



ऐकलेलं न6 हत.ं जय
द बशर नवाज यांना भेटला आिण तो � या माणसा� या चk 
ेमातच पडला. ऐक!व मािहती िततक!शी 


भावी नसते. तो अनुभव पोहचला तर तो �कती 
भावी असतो याचं 
� यंतर � याला बशर नवाजांना भेटून आल.ं आिण या 

सगAयांसाठी �फ� म ह ेमा@ यम �कती �कती 
कारे 
भावशाली आह ेह े� याला पु) हा एकदा ल�ात आल.ं  

िनमा�णची �फ� म करतानाचा अनुभव वेगळा होता, बशर नवाजांची �फ� म करतानाचा अनुभव � याहीपे�ा वेगळा होता. 

िवषयांना दखेील � यांची एक जात असत ेह ेजय
द िशकला. या �फ� म� या िनिमतान ेउदू�, शेरशायरी या जगाशी ओळख झाली. 

गझलमधले बारकावे कळू लागले. हा आयुD य बदलवणारा असा अनुभव होता असं जय
दला वाटतं. या 
� येक �फ� मनंतर 

Cरबॉन�चा अनुभव मला येतो असं जय
द � हणतो.  

िनमा�णशी नात ंिनमा�ण झालं आिण जय
दने मंुबईला िनमा�ण� या आफ!सम@ ये दोन वषाmपासून �फ� म $ लब सु% केला. �फ� म 

�फ� म असते ितला सा� यात बसवू नये असं जय
दला वाटतं. कुठलाही चांगला िसनेमा हा सामािजक भान दणेाराच असतो 

असं तो आवजू�न सांगतो. बायिसकल थीफ पासून �फ� म $ लबम@ ये सु% झालेला िसनमेा हा $ लािसक होता पण � या� याच 

नंतरचा ?संिग=ग इन द रेन या 1960 चा िसनेमा � हणजे हॉिलवूडची � युिझाकल डा) सवरचा अ
ितम �फ� म आिण मग हा 

िसलिसला मंुबईकरांसाठीच आजतागायत चालचू आह.े 

 

आप� याला संवाद साधणं िततकंस अजून जमत नाही. 

ही आपली मया�दा आह े असं जय
दला वाटतं आिण 

आपण आप� या कामातून जा3 त चांगलं 6 य$ त होतो 

असंही तो � हणतो.  जय
द 3 वतः  3 0!न( लेही 

िलिहतो. आपण चांगले 
े�क आहोत असं तो � हणतो, 

� यामुळे अ( लाईड, अॅडॉ( ट=ग राय,टंग आपण चांगलं 

क% शकतो असं � याला वाटतं. 
� येक 
संग, कथानक, 

गोD ट, � याला �फ� मसारखी वाटते.  

स� यजीत रेचा 
भाव असणा-या जय
दला राजकपूर, 

िवजय आनंदसारखे �द� दश�क आवडतात. िपपली 
लाई6 ह, धोबीघाटसारखे वेगळे िच�पट वेगळा 
वाह दाखवणारे अमीर खानसारखे त%ण िनमा�ते तसंच राजकपूरसारखे 

�द� दश�क जय
दला सतत 
ो� सािहत करतात. 

 

आज 3 पंदनसोबत तळात� या युवांपासून म@ यमवगा�तले अनेक युवा जोडले जात आहते. � यामुळे आप� यापासून दरू असलेलं 

मा@ यम आता आप� या हातात आ� याचा आनंद ते घते आहते. हमारी मुnीमे आकाश सारा � हणणा-या जय
दसोबत 

तु� हालाही बनवायचीय �फ� म ? 

दीपा दशेमुख adipaa@gmail.com      जय
द दसेाई  jayprad@yahoo.com  

Interview about movie Nagrik https://www.youtube.com/watch?v=iRSG9seSTyI  

NIRMAN interview on IBN Lokmat https://www.youtube.com/watch?v=6RXxMC69xys  

Making of Nagrik https://www.youtube.com/watch?v=oZ5wkGDBX9o  

Nagrik review Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/marathi/movie-

reviews/nagrik/movie-review/47689820.cms  



Jayprad’s movie Nagrik won five awards at the 52nd Maharashtra State Awards including Best Social Film, 

Director, Dialogue, Lyrics and Cinematography. It also won the award for the Best Actor in a Negative Role 

for Milind Soman and Special Jury award for director Jayprad Desai at MICTA 2016, Sydney. Other awards 

include Prabhat Puraskar, Sahyadri awards and others. 

 

 

 



 

 

 



 

 


