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     पोटापाण्याची नोकरी, व्यवसाय साांभाळून, उत्तमररत्या 
एखादा छांद  जोपासणारे, त्यात नैपुण्य  ममळवण्याची धडपड 
करणारे काही जण आपल्या अवती भवती अनेकदा आढळतात. 
महाराष्ट्राच े लाडके व्यक्ततमत्व, साहहक्त्यक, कै. पु. ल. 
देशपाांड े  हे एकदा म्हणाले होत े - "उपजीववकेसाठी आवश्यक 
असणारां मशक्षण जरूर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग क्जद्दीनां  करा 
पण एवढ्यावरच थाांबू नका.  साहहत्य. चचत्र, सांगीत, नाट्य, 
मशल्प, खेळ ह्यातल्या एखाद्यातरी कलेशी  मैत्री जमवा . 
पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील पण कलेशी जमलेली 
मैत्री तुम्ही का जगायचां हे साांगून जाईल." ह्या मताला जणुां 
दजुोरा देणारी, एक कलासतत व्यतती आहे-सॉफ्टवेअर इांजीनीअर 
असून, साहहत्य, कला, चचत्रपट असे छांद जोपासणारा, सत्यजित 
खारकर !  

      सत्यक्जतचां मूळ गाांव मराठवाड्यातील औरांगाबाद! 
त्याचां  शालेय, महाववद्यालयीन मशक्षणही औरांगाबाद येथे झालां. 
त्याकाळी (१९८०-१९९० च्या दरम्यान  काही  नाटकात त्याने 
भूममका केल्या. महाववद्यालयीन काळात ’चल सांधी साधू ’ हे 
त्याांनां मलहहलेलां नाटक  कॉलेजमधे चाांगल्या  अथााने 
गाजलां.  आकाशवाणी औरांगाबाद - रेडडओ’ वर काही 
नभोनाट्यात त्यानां कामां केली. ’झब्बू’, ’एक आकाश थेंबभर’ 
ही  त्याने मलहहलेली  नभोनाट्यही आकाशवाणी औरांगाबाद - 
रेडडओवर प्रसाररत झाली.  इांक्जनीअररांगची पदवी ममळवून काही 
वर्षे त्याने भारतात नोकरी केली. पुढे, ’आय टी,’ मधे मशक्षण 
घेतले आणण नोकरीननममत्ताने सत्यक्जत व त्याची पत्नी अपणाा 
सुमारे दहा वर्षाांपूवी अमेररकेत स्थलाांतररत झाले.  

चित्रपटािा छंद िोपासणारा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर  
   अमेररकेत नोकरी करत असताांना एकीकडे साहहत्य, नाटक , 
चचत्रपट, याववर्षयीची आवड सत्यक्जतला स्वस्थ बसू देईना. 
महाराष्ट्र  मांडळ मशकागोतील कायाक्रमात सत्यक्जतचा  सहभाग 
असतोच. पण मराठीपमलकड े जाऊन  इांग्रजी नाटकातही त्याने 
भूममका केली. त्याबद्दल एक आठवण सत्यक्जत साांगतो-  
  “ मशकागोमधे एका इांग्रजी  नाटकासाठी ओपन ऑडडशनचां 
आमांत्रण होत.   मी  ऑडडशन साठी तथेे हजर झालो. चाचणीत 
मी उत्तम ररत्या उत्तीणाही झालो. ’The  Intelligent   Design 

of Jenny Chow ’ हे त े नाटक! वास्तववक, मूळ नाटकात 
त्याांना हवां होतां, एका रमशनय डॉतटरचा/शास्त्रज्ञाचा रोल करणारे 
पात्र! पण माझी ननवड झाल्यावर, नाट्यहदग्दमशाकेने 
रमशयन डॉतटरऐवजी भारतीय डॉतटरची भूममका- असा 
नाटकामधे बदल करून  मला त्या भूममकेसाठी काम हदलां. त्या 
नाटकाच े मशकागोत बरेच प्रयोग झाले आणण सगळे 
हाऊसफुल्ल !  त्या नाटकात काम केल्यावर अजूनही काही 
इांग्रजी नाटकात मी काम केलां. आणण माझ्यात आत्मववश्वास 
आला. मराठीभार्षक कायाक्रमाांव्यनतररतत, अमेररकेत, स्थाननक 
लोकाांमधे, इांग्रजी भार्षेतही आपण काही कलाकृती सादर करू 
शकू ह्याची जाणीव झाली.” 
    त्यानांतर मग सत्यक्जतने मशकागोतील एक जषे्ट्ठ अमभनेत्री व 
नाट्यहदग्दशाक - मॅडमेलन फ्रॅं न्कमलन याांच्याकडे अमभनयाचे धड े
ममळण्याच्या दृष्ट्टीने एक  कोसा  केला. मॅडमेलन फ्रॅं न्कमलन 
हदग्दमशात, एक्ल्जन चथएटर कां पनी ननममात, ’M*A*S*H’ ह्या  
ववनोदी नाटकासाठी फ्रॅं न्कमलनचा सहाय्यक म्हणून सत्यक्जतने 
काम केलां. त्यापैकी बरचसां काम स्वयांसेवी  असलां तरी, 
सत्यक्जतच्या मत,े  त्यातून  खूप काही मशकायला ममळालां. 
आणण त्यानांतर, चचत्रपटननममाती,  हदग्दशानाच े दजदेार, 
समाजप्रबोधक माहहतीपट, चचत्रपट काढण्याच े ववचार त्याच्या 
मनाांत  घोळू लागले. स्वयांमशक्षक पध्दतीने,  माहहती ममळवत,  
मग, सत्यक्जत खारकर आणण त्याचा धाकटा भाऊ राहूल याांनी, 
२०११ साली ’अनमोल मूव्हीज’ ही सांस्था काढली.  
  एकीकड े नोकरी साांभाळून,  गेल्या चार  वर्षाांत  सत्यक्जतने  
 इांग्रजी, मराठी भार्षेतील  काही लघुपट, माहहतीपट (डॉतयूमेंटरी) 
आणण चचत्रपटाची ननममाती व हदग्दशान  केले  आहे. त्यातील 
काही असे:   
-  बहृन्महाराष्ट्र मांडळाच्या मशकागो येथे, (२०११)  द्वैवावर्षाक, 
१५व्या अचधवेशनाच्या ननममत्ताने, अचधवेशनाच्या एक वर्षा 
अगोदर, मशकागोपररसर आणण मशकागो मराठी मांडळ सांबचधत 
एक उत्कृष्ट्ठ माहहतीपट सत्यक्जतने बनवला.  
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’एका नाणेफ़ेकीत भाग्य बदलू शकतां, सोबतीला एक चोरीचा 
मामला- गुांतवणूकीचा फॉम्यूाला,  र्षडयांत्रकारी जुळे भाऊ, एक 
अब्जाधीश, डबल क्रॉस करणारी पे्रयसी, ३५ कोटी डॉलसा  
लॉटरीच े नतककट,  आणण  स्वत:ची पात्रता मसध्द करायला  
लावणाऱ्या अनांत घडामोडी... टॉम बेनेटचां जीवन ढवळून 
टाकतात आणण त्याला कळून चुकतां, आयुष्ट्यात हारजीत, 
दोन्हीही महत्त्वाचां !’ असां ह्या फीचरकफल्मचां सांक्षक्षप्त वववेचन.  
    स्वतांत्रपणे ननममात ’Coin Toss '  ह्या इांग्रजी फीचर 
कफल्मला अमेररकेत पे्रक्षकाांकडून चाांगला प्रनतसाद ममळतो आहे. 
ह्या चचत्रपटाला  अमेररकेतील Route 66 - आांतरााष्ट्रीय चचत्रपट 
महोत्सवात ’ऑडडयन्स फेवररट डडबट कफ़ल्म अवाडा’ ममळालांय. 
amazon.com वर 'Coin Toss '   डी.व्ही.डी उपल्ब्ध आहे आणण 
itunes वरही लौकरच येत आहे.  'Coin Toss'  चचत्रपटा- सांबांचधत 
अचधक माहहतीसाठी सांकेतस्थळ: www.cointossmovie.com  
   ’आयुष्ट्य क्षणभांगूर असतां. तवे्हा न आवडणाऱ् या गोष्ट्टीांमधे 
वेळ व्यथा घालवण्यापेक्षा काही ध्येय बाळगून आणण ज्यात मन 
रमतां- अशा चाांगल्या गोष्ट्टीत काहीतरी ववधायक करावे’ असां 
सत्यक्जतचां मत आहे. त्याच्या आगामी कॉमेडी फीचरकफल्मची 
कल्पना आकारास येत आहे. मशकागोमधील एका इांडोअमेररकन  
वववाहाचा ववर्षय, आणण त्यातून उद् भवलेल्या गमती,आणण 
त्यातून काही बोध, असा  ववर्षय त्यात हाताळला आहे.  
  मसनेमा /मुव्हीस  पहाण्यामागच्या कफलॉसॉफी बद्दल कुणीसां 
म्हांटलां  आहे-  ’Most of the audience members want to go 

to the cinema/Movie,  to be moved’  आचथाक आणण 
व्यावसानयक यशापमलकड े जाऊन ववचार केल्यास, बहुतेकाांची 
चचत्रपटाकडून एक अपेक्षा असत-े’आयुष्ट्याची, माणसामाणसातील 
गुणदोर्षाांची, त्याच्या पररणामाांची साांनघक अनुभूती घेत, आांतररक 
व भावनात्मक बॅन्ड ववड्थ प्रगल्भ करणे.’ सत्यक्जतच्या  
चचत्रपट-ननममाती व हदग्दशानाच्या छांदामागे हीच ऊमी हदसून 
येत.े  
    सत्यक्जत खारकरला, त्याच्या आगामी चचत्रपट-प्रकल्पाांसाठी 
शुभेच्छा!   

                                                               -  ववनता कुलकणी  

 

 

 

 

 - लघुपट: सत्यक्जत हदगदमशात, पहहला पुरस्कारप्राप्त चचत्रपट 
आहे: “My Dad My Hero”, ज्यामुळे, त्याला अजनू पढेु चचत्रपटा 
ननममाती करण्यासाठी प्रोत्साहन ममळालां. हा लघुपट पहाण्यासाठी 
सांकेतस्थळ: http://www.youtube.com/watch?v=Ype-wgygGj4  

- माहितीपट: कार ड्राईक्व्हांग करताांना सेल फोनवर एकीकडे 
टेक्तस्टांग करण्याच्या आत्मघातकी सवयीच्या ववरोधात, सांदेश 
देणारा,  सत्यक्जत खारकर हदग्दमशात अनमोल मूव्हीजने 
बनववलेला इांग्रजी लघुपट आहे  DWT .  अमेररकेतील एका 
शहरात, हॅलोवीनच्या सांध्याकाळी  कॉश्च्यूम पाटीसाठी  काही 
ममत्र कारने  जात असतात. त्याांना माहीत नसत े की कुणी 
अज्ञात त्याांच्यावर नजर ठेऊन आहे आणण एका ववमशष्ट्ट 
घटनेने त्याांच े सवा आयुष्ट्यच बदलून जात.े DWT लघुपट. 
सांकेतस्थळ:  
http://www.youtube.com/watch?v=62NaBflGGho  
 - लघुपट:  मशकागोच्या अनमोल मूव्हीज तफे ननममात आणण 
सत्यक्जत  खारकर- हदग्दमशात खास इांटरनेटसाठी बनववलेला 
लघुपट आहे  "...आणण जगण्याचा अथा गवसला" . ओांकार वैद्य 
या तरुण आणण प्रनतभावान कवीस त्याच्या सजृनशील 
मलखाणाबद्दल २००५ साली राष्ट्रपती डॉ. अब्दलु कलाम याांच्या 
हस्त े"राष्ट्रीय बालश्री" हा पुरस्कार ममळाला. ओांकारने आपल्या 
गांभीर अपांगत्वावर मात करून हा राष्ट्रीय पुरस्कार ममळवला हे 
ववशेर्ष.  या भावपूणा लघुपटामधे सत्यक्जत खारकर याांनी 
ओांकारच्या काही कववता आणण त्याच्या आईवडडलाांनी 
अनुभवलेला त्याचा जीवनप्रवास सुरेख हटपला आहे. या 
लघुपटाला इांग्रजी सबटायटल्सची सोय उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने 
आवजूान बघावा असा हा लघुपट पाहण्यासाठी सांकेतस्थळ:  
http://www.youtube.com/watch?v=9XHJEJmwV3k   

  -फीिरफफल्म:  सत्यक्जत खारकर हदग्दमशात” ’Coin Toss ’   

ही  पुरस्कारप्राप्त  इांग्रजी फीचरकफल्मदेखील उल्लेखनीय आहे . 
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