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Ashay Dileep Javadekar Ep9 - Screenplay 
Summary 

कथा आणि कथेची रचना याविषयी आपि मागच्या लेखाांमध्ये बोललो. पटकथा आणि कथा यातला फरक काय, पटकथा 
म्हिजे काय, स्टोरीबोर्ड म्हिजे काय याविषयी या लेखात जािून घेऊ.  
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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 समळतं, 
अनुभवायला समळतं, त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa!  

मी सिनेगप्पा हा पॉडकास्ट तीन मुख्य भागात ववभागला आहे. एक ततृीयांश लेख / एवपिोडि हे सिनेमाच्या pre-

production ववषयी िांगतील, त्यानंतर production ववषयी, आणि मग post-production ववषयी. आत्तापयतं आपि ज े

काही बोलत आलो ते िवव pre-production या भागात मोडतं. यामध्ये जास्त theory होती. आजचा लेख हा या भागातला 
शेवटचा लेख. यानंतर ही लेखमाला कदाचचत बरीच तांत्रिक होत जाईल production भागामध्ये. आणि मग परत 

ववचारिरिी, फकंवा theory कडे वळेल post-production मध्ये.  

आत्तापयतं आपि ज्या ज्या गोषटींचा ववचार केला, त्या िवव गोषटी एखादी कथा िांगायला आवश्यक आहेत अिं आपि 

म्हटलं. या िवव गोषटी एकमेकांशी जोडून कथा बनते. परंतु सिनेमािाठी िक्त कथा उपयोगाची नित.े सिनेमाला पटकथा 
लागत.े (इंजललश मध्ये screenplay). कथा आणि पटकथा यामध्ये िरक काय? 

पटकथा म्हिजे ज ेडोळयांना ददितं, आणि ज ेकानांना ऐकू येतं याची यादी. कथेमध्ये पािांववषयी वेगळी मादहती आपि 

िांगू शकतो. त्यांची पाश्ववभूमी िांग ूशकतो, त्यांच्या मनातले ववचार सलहून िांग ूशकतो. त ेपटकथेत िांग ूशकतो का? 

नाही! पटकथेमध्ये पे्रक्षकांच्या डोळयांना काय ददििार आहे, हेच िक्त िांगाव ंलागतं. हा िार मोठा िरक आहे, कथा / 
कादंबरी आणि पटकथेमधला. ज ेजे काही एखाद्या पािाववषयी मादहती करून देिं गरजेचं आहे पे्रक्षकांना ते पे्रक्षकांना 
कुठल्यातरी डोळयािमोर घडिाऱ्या कृतीतून, दृश्यातून ददितं, ध्वनीतून ऐकू येतं. दृक्राव्य िोडून अजून कुठल्याही 
गोषटीला पटकथेमध्ये जागा नाही. पाि काय ववचार करतंय, पािाची पाश्ववभूमी काय याचं विवन पटकथेमध्ये येत नाही.  

पटकथेचे घटक कोिते? िवांना मादहती अिलेला घटक म्हिजे प्रिंग, फकंवा ज्याला इंजललश मध्ये Scene अि ं

म्हितात. अनेक प्रिंग समळून घटनाक्रम (Sequence) बनतो, अनेक घटनाक्रम समळून एक अंक (Act) बनतो, आणि 

अिे ३ अंक समळून पटकथा बनत.े (हे तीन अंक म्हिजे िुरुवात, मध्य आणि शेवट. प्रत्येक अंकामध्ये काय काय अितं हे 

आपि आत्तापयतंच्या लेखांमध्ये बघघतलं आहे. म्हिजे नायकाची ओळख, जजज्ञािा, िंघषव, कंुडसलनी गे्रडडयंट वगैरे 
वगैरे). परंतु पटकथेतल्या घटकांची वगववारी करायची झाली, तर प्रिंग हा मध्यवती येतो. म्हिजे प्रिंगाच े िुद्धा 
उपघटक अितात. ज्यांना कॅमेरा अँगल्ि फकंवा shots अिं आपि म्हिू शकतो. आणि हा जो एक शॉट अितो त ेअनेक 

फे्रम्ि चा बनलेला अितो. फिल्मच शूदटगं करत अिताना एका वेळेला कॅमेरा चालू झाल्यानंतर कॅमेरा बंद होईपयतं ज े

काही कॅमेऱ्यात रेकॉडव होतं, त्याला शॉट अिं म्हिूया. एक शॉट हा जवळपाि ३-१० िेकंदाचा अितो. तुम्ही जर कुठलीही 
फिल्म बघघतलीत िध्याची तर ती अशी ३-३ िेकंदांच्या फिल्म्ि च्या तुकडयांनी जोडलेली अिते. पुढच्या वेळेला फिल्म 

बघताना कुठे शॉट बदलतो हे बारकाईने पहा म्हिजे मी काय म्हितो आहे ते लक्षात येईल.  

थोडक्यात िवावत लहान ते िवावत मोठा घटक अशी वगववारी करायची झाली तर पुढीलप्रमािे करता येईल.  

फे्रम → शॉट → प्रसांग (scene) → घटनाक्रम (sequence) → अांक (Act) → पटकथा (Screenplay) 

कुठलीही पटकथा वाचायला घेतलीत तर ठळक जािविारा तुकडा म्हिजे प्रिंग फकंवा scene. याचं कारि हे आहे की 
प्रिंगाची आखिी ही तो प्रिंग कुठे घडतो त्या स्थळावरती (location) अवलंबून अित.े दोन तीन लोकेशन ला घडिारा 
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प्रिंग हा एकाच मथळयाखाली सलहून योलय ठरिार नाही, कारि प्रत्येक लोकेशन नुिार पािांच्या जागा, कुठली पाि कुठे 

आहेत, props काय आहेत, मेकअप, कपडे हे िगळं बदलत.ं  

याची आपि नाटकाच्या िंदहतेशी तुलना करू. नाटकामध्ये जागा (space) ही िहिा जस्थर अित,े आणि वेळ (time) 

बदलत.े त्यामुळे िक्त त्या जागेवरचे वेगवेगळे प्रवेश हे नाटकामध्ये सलदहले जातात. सिनेमामध्ये जागा आणि वेळ 

दोन्ही बदलतं, आणि त्यामुळे प्रत्येक जागेवरचे अनेक प्रवेश सिनेमामध्ये अितात. छोटी छोटी अनेक नाटके एकाच 

सिनेमा मध्ये अितात अिं म्हिता येईल. अजून एक मोठा िरक म्हिजे नाटकामध्ये पे्रक्षकानंा ददििारी फे्रम एकाच 

आकाराची अित.े ज ेस्टेज वर ददित ंतचे बघावं लागतं. पे्रक्षकांचं लक्ष कदाचचत काही युजक्तदार प्रकाशयोजनेने काही 
गोषटींकड ेतुम्ही वेधू शकता, पि ती गोषट तरीही छोटी अिू शकत नाही. उदाहरिाथव एखादा मािूि पुस्तक वाचत अिेल 

तर तो त्या पुस्तकातलं नेमकं काय वाचतो आहे त ेतुम्ही दाखवू शकत नाही. मग त्यािाठी िंवाद घालावे लागतात. कृती 
ही िंवादाने िमजावून िांगावी लागत.े  

ज्या क्षिी नाटकामध्ये जागा बदलिे, फकंवा कॅमेऱ्याचा वापर करून छोट्या गोषटी दाखविे याचा वापर होतो, त्याक्षिी 
नाटक सिनेमाकडे झुकतं. उदाहरिाथव फिरता रंगमंच अिेल, तर त ेनाटक भव्य ठरतं. ब्रॉडवे शोज मध्ये अिे प्रिंग 

वारंवार घडतात. फकंवा मी मध्ये लाि वेगाि ला David Copperfield च ेजादचू ेप्रयोग बघघतले होत,े घतथे तो त्याचे छोटे 

छोटे प्रयोग live camera वापरून स्टेज वरती पडद्यावर प्रोजेक्ट करत होता.  

सिनेमातल्या प्रत्येक प्रिंगातून कादहनाकाहीतरी कल्पना, काहीतरी मादहती पे्रक्षकांना िांचगतली जात.े आणि ही कल्पना 
िांगायला वेगवेगळे शॉट्ि  वापरले जातात. उदाहरिाथव अिा एक प्रिंग आहे अिा ववचार करू की एक स्िी पाि आहे, ती 
घरी िोफ्यावर बिली आहे, घतला एक िोन येतो, आणि ती तो िोन उचलते. बि! आता हाच प्रिंग वेगवेगळया शॉट्ि 

मध्ये किा ववभागता येईल? 

१. िोफ्यावर बिलेली स्िी दाखविे  

२. घतला आलेला िोन दाखविे  

३. घतने िोन उचलला हे दाखविे 

तीन शॉट्ि झाले? आता यातला प्रत्येक शॉट दाखवण्यािाठी वेगवेगळा कॅमेरा अँगल वापरावा लागेल.  

१. िोफ्यावर बिलेली स्िी दाखवण्यािाठी िोिा आणि स्िी या दोन्ही गोषटी ददिल्या पादहजेत बरोबर? याचा अथव 
closeup घेऊन चालिार नाही. Wide शॉट पादहजे.  

२. घतला आलेला िोन दाखवण्यािाठी wide शॉट घेऊन चालिार नाही. कारि िोन ही छोटी वस्तू आहे, आणि िक्त 

िोन दाखवायचा अिेल तर उगाच िोिा आणि त्यावर बिलेली स्िी या दोन्ही गोषटी दाखवून उपयोग नाही. िोन चा 
closeup पादहज.े आता काहीजि या युजक्तवाद करू शकतात की िक्त ररगं वाजते यातून िोन आला हे दाखव ूशकतो की 
आपि. बरोबर आहे. काहीही चूक नाही. पि मग तुम्हाला पदहल्या wide शॉट मधून मग बाहेरच यायची गरज नाही, 
बरोबर? म्हिजे तुमची फे्रम बदलत नाही, आणि तुम्ही सिनेमाला नाटकािारखा वागवता. सिनेमा या माध्यमाचा वापर 
करून घेत नाही. (मी अजजबात म्हित नाहीये की हे चूक आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मत ेअिू शकतात.) आता घतला जो 
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िोन येतो तो landline वर येतो, का mobile वर येतो का मनगटावरच्या घडयाळात ददितो, हाही घनिवय इथे घेिं 

महत्वाचं आहे.  

३. घतने आलेला िोन उचलला आणि कानाला लावला, यामध्ये तुम्हाला िक्त स्िीचा चहेरा, घतच्या हातात िोन आणि 

िोन कानाला लावला ही कृती दाखविे गरजेचे आहे. पूिव wide शॉट ची गरज नाही, ज्यामध्ये िोिा वगैरे ददितो आहे. 

कुठली नवीन मादहती समळते आहे प्रत्येक शॉट मधून याचा ववचार करायला पादहजे. म्हिजे जर पदहल्या wide शॉट मध्ये 

स्िी िोफ्यावर बिलेली आहे हे दाखवलं आहे, तर परत िोिा दाखवून काय नवीन मादहती समळिार आहे? स्िी िोन 

उचलते ही नवीन मादहती आहे आणि त्याच्यावर िोकि करायला पादहजे. तर हा मध्यम शॉट होऊ शकतो, अगदी 
closeup पि नाही, आणि अगदी wide पि नाही.  

एका वाक्याच्या प्रिंगािाठी एवढा ववचार सिनेमामध्ये करायला लागतो आणि हे िगळं पटकथेमध्ये सलदहिं गरजेचं 

अित.ं जरी त े पटकथेमध्ये सलदहलं निेल तरी ते शॉट्ि शूदटगं च्या आधी मादहती अििं गरजेचं अित.ं म्हिूनच 

मजकूर स्वरूपातली पटकथा ही चचि स्वरूपात आिली तर या िगळया शॉट्ि ची कल्पना नीट येऊ शकते. यालाच 

storyboarding म्हितात. प्रत्येक कॅमेरा अँगल ला एक एक चचि काढून जर प्रत्येक प्रिंगातल्या अँगल्ि ची चचिं काढून 

ठेवली तर नंतर तो िीन चचत्रित करताना कुठले शॉट्ि घ्यायचे याची मादहती िगळयांना होऊ शकत.े  

माझ्या “kevin” नावाच्या ४ समघनटाच्या भयपटामध्ये २ प्रिंग होते, आणि २१ शॉट्ि होत.े त्याचा स्टोरीबोडव मी 
खालीलप्रमािे काढला होता.  
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मी जी एक नवीन २ तािाची फिल्म करतो आहे, त्याच्यामध्ये १९० प्रिंग आहेत आणि १२०० शॉट्ि आहेत. आपि त्या 
फिल्म चा स्टोरीबोडव जर केववन च्या स्टोरीबोडव शेजारी ठेवला तर अिं चचि ददित.ं  
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स्टोरीबोडव तयार करिं हे माझ्यािाठी तरी एक िार महत्वाची गोषट मी मानतो कारि त्यामुळे प्रत्येक प्रिंगामध्ये काय 

काय नक्की चचत्रित करायचं आहे हे व्यवजस्थत आधीपािून ठरवता येतं. हे जर आधीपािून ठरवलं निेल तर िार 
िहजािहजी फिल्म वाहवत जाऊ शकत.े आता गंमत अशी की Live action फिल्म्ि मध्ये जरी तुम्ही आधीपािून अिे 

शॉट्ि प्लॅन केले अिले तरीही ऐनवेळेला तुम्ही खूप बदल करू शकता, आणि अजून शॉट्ि घेऊ शकता. कारि िमोर 
जजवंत मािूि ठेवून कॅमेरा चालू करिं हे त्या मानाने िोपं आहे. परंतु ज्या ऍघनमेटेड फिल्म्ि अितात, त्यांना हे जजवंत 

माििाचं स्वातंत्र्य नितं. त्यामुळे त्यांना आधी िगळी फिल्म स्टोरीबोडव वर नीट कळतीय की नाही हे ठरवावं लागतं  
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आणि जेवढं हवं आहे तवेढंच ऍघनमेशन करावं लागतं. कारि त्यांना िंपूिव मािूि, पाि उभं करायचं अितं, त्याच्या 
physical हालचालींिकट. तुम्ही स्वतः आरशािमोर उभे राहून चहेऱ्यावर वेगवेगळे हावभाव करून बघा आणि फकती 
muscle movement होते याचं घनरीक्षि करा. आता दह प्रत्येक muscle movement डडजजटल स्वरूपात animators ना 
बनवावी लागत ेआणि त्यािाठी वषावनुवषे जातात. म्हिून Pixar ची एक ऍघनमेशन फिल्म बनवायला िहज ४-५ वष े

जातात. आणि त्याच्यािाठी storyboarding प्रचंड महत्वाचं अितं. वानगीदाखल pixar च्या storyboarding रूमचा एक 

िोटो इथे दाखवतो आहे.  

 

इतका ववचार या िगळया गोषटींचा करून आता सिनेमामध्ये नक्की काय चचत्रित करायचं हे ठरवलं जात,ं आणि आता 
यापुढे त ेकशानं चचत्रित करायचं, किं चचत्रित करायचं याचे घनिवय येतात. त्या घनिवयांशी िंबंचधत Cinematography 

या कलाप्रकाराववषयी पुढच्या भागात बोलू.  

मी या लेखांबरोबरच या लेखांशी िंबंचधत CineGappa याच नावाने एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो तुम्हाला 
Apple प्लॅटिॉमव वरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅटिॉमव वरती Google Play Music App 

मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखांशी िंबंचधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa 

या िेिबुक पेज वरती शेअर करेन, तर अचधक मादहतीिाठी त ेpage नक्की follow करा. तुमचे या लेखांववषयीचे ववचार 
मला नक्की कळवा. 

आशय दिलीप जािर्केर  
ashayjavadekar@gmail.com 

facebook.com/cinegappa 
www.cinegappa.com 
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