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By 

Ashay Dileep Javadekar 

 

Ep6 - Hero and Desire 
Summary 

मागच्या लेखामध्ये आपण “क ुं डललनी गे्रडडयुंट” विषयी बोललो, जो फिल्म्स मधल्मया पात्ाुंच्या भािननक प्रिासासाठी 
आिश्यक आहे. परुंत  पात्ाुंना हा प्रिास करण्यासाठी कोण भाग पाडतुं? यासाठी ज ेतीन महत्िाच ेघटक लागतात, ्हणजे 
नायक, जजज्ञासा आणण सुंघषष याुंच्याविषयी या लेखामध्ये माहहती आहे. Inception, Matrix, Forrest Gump, 

Gladiator, Toy Story, Finding Nemo, मराठा नतत का मेळिािा अशा चचत्पटाुंच ेनायक आणण त्याुंना असलेली 
जजज्ञासा ओळखायचा प्रयत्नही या लेखातून केला आहे.  
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Article 

नमस्कार, माझं नाव आशय जावडकेर. मी एक फिल्ममेकर आणि इंजजनीयर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड आवडतं 
आणि त्याववषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इंजजनीररगं मध्ये PhD करत अिताना मला सिनेमाचं वेड 

लागलं आणि मी सिनेमे बनवायला पि लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही सशकायला समळत,ं 

अनुभवायला समळत,ं त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa!  

मागच्या लेखामध्ये आपि कंुडसलनी गे्रडडयंट ववषयी बोललो, ज्याच्यामध्ये फिल््ि मध्ये जी पे्ररिादायी आणि करुि 

पात्रे आढळतात त्यांच्यामध्ये हा गे्रडडयंट किा अितो याववषयी आपि चचाा केली. एक गोष्ट खरी आहे की पे्ररिादायी 
फकंवा करूि प्रवाि होण्यािाठी कंुडसलनीच्या एका टोकाकडून दिुऱ्या टोकाकड े पात्रांचा प्रवाि होतो, परंतु हा प्रवाि 

करायला त्या पात्रांना भाग कोि पाडत?ं याचा ववचार आपि या लेखात करू.  

पात्रांच्या भावननक प्रवािािाठी तीन िार महत्त्वाच ेघटक अििं महत्वाचं अित,ं त ेखालीलप्रमािे.  

 

१. नायक = प्रत्येक फिल्म मध्ये एक “मनुष्य” स्वरूपातला नायक अिावा लागतो.  

२. जजज्ञासा (Desire) = नायकाला काहीतरी जजज्ञािा अिावी लागत.े कशाचीतरी प्रचंड ओढ, ज्वलंत इच्छा. जजज्ञािा हे 

या भावननक प्रवािािाठी लागिारं इंधन आहे अिं ्हटलं जातं.  

३. सुंघषष (Conflict) = नायकाला ज्या गोष्टीची जजज्ञािा आहे ती गोष्ट समळवण्यािाठी त्याला काहीतरी अडचिी याव्या 
लागतात. जी गोष्ट हवी आहे ती िहजािहजी समळाली तर काय मजा? काय समळेल अशी गोष्ट बघून पे्रक्षकांना? अनेक 

महानायकांच्या कथा पे्ररिा देिाऱ्या अितात कारि त्यांना ज्या गोष्टीची जजज्ञािा आहे ती समळवण्यािाठी त्यांना 
अतोनात कष्टांना िामोरं जायला लागतं. त्या कष्टांवर मात करून त्यांनी त े समळवलं ्हिून त्यांची कथा पे्ररिादायी 
ठरत.े  
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“िंघषा” या ववषयी एक वेगळा लेख सलहहला पाहहजे, कारि तो एक खूप मोठा ववषय आहे. या लेखामध्ये आपि िक्त 

नायक आणि जजज्ञािा यांच्याववषयी बोल.ू  

नायक हा नेहमी “मानवी” स्वरूपातला हवा. “माझ्या गोष्टींमध्ये मुंबई हे शहर नायक आहे” वगैरे अशा गोष्टी खूप 

गोंधळात टाकतात (उत्तम उदाहरि, धोबी घाट हा सिनेमा). एक लक्षात घेतलं पाहहजे. पे्रक्षक हे कथेतल्या कुठल्यातरी 
मनुष्याशी रममाि होतात. त्याच्याबरोबर हितात, त्याच्याबरोबर रडतात. मािूि निेल तर फिल्म नाही. You need to 

give someone to the audience to root for.  

दिुरा महत्वाचा मुद्दा ्हिजे that person should one “one”, not “many”. नायक एकच अिला तर ती फिल्म 

अधधक िोपी आणि प्रभावी बनत.े अनेक नायकांची कथा ही गोंधळात टाकिारी अित.े (अनेक नायक अिल्याचं 

उदाहरि, राजवाड ेअँड िन्ि हा सिनेमा. “एका कुटंुबाची गोष्ट” वगैरे खूप व्यासमश्र (complex?) ववषय आहे. मला एक 

हहरो द्या प्लीज.) चार पाच लोकांवर िमान पे्रम करायला िगळं जीवन अपुरं पडत,ं फिल्म च्या २ - ३ तािांमध्ये चार पाच 

लोकांवर पे्रम करायला िांधगतलं तर किं जमायचं? एक नायक प्लीज.  

मी माझी SHANK’S फिल्म करत होतो तवे्हा या गोष्टीशी मला िामना करायला लागला. मला फिल्म करायची होती 
मराठी खाद्यपदाथाांववषयी. पि मराठी िूड हा काही नायक अिू शकत नाही गोष्टीचा. त्यामुळे मला शशांक जोशी या 
शेि च पात्र त्या फिल्म मध्ये टाकायला लागलं. त्याला एक जजज्ञािा द्यायला लागली, िंघषा करायला लावला. त्याच्या 
दृजष्टकोनातून मराठी िूड दाखवायला लागलं. त्याच्या आधी केलेल्या माझ्या धचत्रपटांमध्ये मी अनेक नायक, अमानवी 
नायक अशा चुका केल्या होत्या. हा हा! 

आता जजज्ञािेववषयी बोलू. हहरो ला अिलेली जजज्ञािा अशी पाहहजे की ती गोष्ट जर समळाली नाही, तर पुढचं आयुष्य 

जगता येिार नाही. It should break the status quo in a positive (or negative) way! Must have पाहहजे, nice 

to have नाही. आता ही जजज्ञािा कशा प्रकारची अिू शकत ेहे त्या पात्राची कंुडसलनी ठरवेल.  

आता काही उदाहरिांचा ववचार करूया.  

Inception मध्ये नायक कोि? डॉम कॉब, फकंवा सलओनाडो डी कॅवप्रओ. त्याची जजज्ञािा काय? त्याच्या मुलांपािून तो दरू 
झालेला आहे आणि त्याला त्यांना परत भेटायचंय. जर तो भेटला नाही तर काय होईल? Is that a must have or nice 

to have? Of course, it is a “must have”. 
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Matrix मध्ये नायक कोि? ननओ, फकंवा फकयानू रीव्हि. त्याची जजज्ञािा काय? त्याला त्याच्या आजूबाजूला खूप ववधचत्र 

गोष्टी घडतायंत आणि त्याचा छडा लावायचा आहे.  
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Forrest Gump मध्ये नायक कोि? िॉरेस्ट ग्प, ्हिजे टॉम हँक्ि. त्याची जजज्ञािा काय? त्याच्या बालपिीची 
मैत्रीि “जेनी” शी ितत िंपकाात राहिे.  

 

 

Gladiator मध्ये नायक कोि? मॅजक्िमि, फकंवा रिेल क्रो. त्याची जजज्ञािा काय? िूड. त्याच्या कुटंुबाच्या हत्येचा िूड.  
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Toy Story मध्ये नायक कोि? वूडी, फकंवा टॉम हँक्ि. त्याची जजज्ञािा काय? अँडी चं िगळ्यात आवडतं खेळिं बनायचं.  

 

 

Finding Nemo मध्ये नायक कोि? मासलान, फकंवा अल्बटा ब्रुक्ि. त्याची जजज्ञािा काय? स्वतःच्या हरवलेल्या मुलाला 
शोधिे.  

 

नायक हा मनुष्य स्वरूपात अिावा लागतो याचं एक िार intersting उदाहरि जुन्या मराठी धचत्रपटात आहे. “मराठा 
नततुका मेळवावा” या सिनेमामध्ये महाराष्र हा नायक आहे, कारि तो बंहदस्त आहे, आणि त्याला मुक्त व्हायचं आहे. 

पि त्याला मनुष्यरूप किं हदलंय? तु्हाला जर सिनेमा चालू होतानाचा िीन आठवत अिेल तर महाराष्र ्हिून एक 
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मनुष्यरूपी मावळा दाखवला आहे, तो “मनुष्य” िाखळदंडात बंद आहे. पाहहलंत? “मनुष्यरूपी नायक”! कथेचा नायक 

महाराष्र (मनुष्य नाही अिा) अिला तरी.  

 

 

या लेखामध्ये आपि नायक आणि जजज्ञािा यांच्याववषयी बोललो. पुढच्या लेखामध्ये िंघषााववषयी बोल.ू नायकाला 
करावा लागिारा िंघषा हा केवळ भौनतक निून, मानसिकही अितो, आणि तो “इकड ेआड आणि नतकड े ववहीर” अशा 
स्वरूपात येतो. तो किा याचा ववचार करू त्या लेखामध्ये.   

 

मी या लेखांबरोबरच या लेखांशी िंबंधधत CineGappa याच नावाने एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो तु्हाला 
Apple प्लॅटिॉमा वरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅटिॉमा वरती Google Play Music App 
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मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखांशी िंबंधधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa 

या िेिबुक पेज वरती शेअर करेन, तर अधधक माहहतीिाठी ते page नक्की follow करा. तुमचे या लेखांववषयीच ेववचार 
मला नक्की कळवा. 

आशय हिलीप जािडकेर  
ashayjavadekar@gmail.com 

facebook.com/cinegappa 
www.cinegappa.com 
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