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हेमंतकुमार हे यशस्व संगवत �दगदशशकहक होते. लताने ’आपलक आ्ड’ महहणन �न्डलेलया दहा 
उतकक ृष गाणयांममये (�चतपषसकृ षकतवल आपलया रौपय-महोतस्व ्षाशत �तने म्नवमु��त केलेलया 
एल. पव. रेकॉडश् माहे) ’कहक दकप जले कहक �दल’ हया गाणयाचा समा्ेश केला आहे. लताने भा्ना 
ओतणन महषलेले ’मेरा �दल ये पुकारे, आजा’ हे गाहे आ�ह तयातवल कडवयांंअेरच ें्�तम धकपद 
आठ्णन तर पहा ! आ�ह �कशोरने महषलेले ’्ो शाम कुछ ंजवब थव’ हे गाहे ! हेमंतकुमारनव 
स्रबमद केलेलक ंशव बरकच गाहव ओठांत गुहगुहा्व ंशवच आहेत. �चतपषांतवल गाहव आ�ह 
संगवत�दगदशशन या�श्ाय, �चतपषावय�तयरतत गाहव आ�ह गजलादेअवल तयांंया ना्ा्र आहेत. 
तयांतवल काहकंचा उललेअ करणयापण्व आपह तव कशव तयार झालक ... �कं्ा हा दै्व कलाकार कसा 
तयार झाला ् तयाचा आपलयाला कसा लाभ झाला ते पाहणया - 
 
उततर ् देशातवल ् ाराहसव येथे १६ जणन १९२० रोजव हेमंतकुमार मुअोपामयाय यांचा जनम झाला. परंतु 
तयांच ेबरेचसे आयुृय कलकतता येथे गेले. तयांचा आ्ाज सुरेअ ंसलयामुुे ते छोटया मोठया 
कायश् मांतणन गात ं सत. शाुा संपलया्र (अरं तर जेम तेम पास झालया्र. एकदा तर ् गाशत गाहे 
महषलयाबाल तयांना ्गाशबाहेर काढणयात आले होते.) तयांनव इंिजनवंरकंगसाठ� जाध्पणर 
यु�नवह�सशषकत ् ्ेश घेतला. परंतु �तथे काहक तयांच ेमन लागेना. सारा ् ेु गाहव आ�ह संगवत मनात 
घर करन ंसलयान ेतयांना �तथे करमेना. तयामुुे ंसंतुृष मनाने �श�ह पणहश करणयापे�ा तयांनव 
ते ंमयाश्रच सोडले. 
 
हयाच ंअरं कारह महहजे हेमंतकुमार १७ ्षा�च ेंसताना तयांना बॉडकािसषंग हाऊसममये (समयाच े
दणरदशशन क� �) गाणयाचव संधव �मुालक होतव. इथे �मुालेलया ंतयलप पगारातणन तयांनव हाम��नयम 
�्कत घेतलक आ�ह पं. पव. जव. बोस, पव. बॅनजव आ�ह नवरपाद मुअजव यांंयाकडणन गायनाच े
्ाथ�मक धड ेघेतले. ते र�्�ं संगवतातहक भाग घेत. ं थाशतच हयाचा पयरहाम महहणन �श�ह ं धश् ष 



सोडणयात आले. गंमत ं शव क� नंतर काहक ् षा�नव तयांना डॉतषरेष देऊन दोन ् ेुा गौर�्णयात आले. 
तयांपैक� एक तर कलकतता �्दयापवठातणन �मुालक होतव. 
 
तयांचव प�हलक म्नवमु��का कोलं�बया रेकॉ�ड�ग कंपनवकडणन म्नवमु��त झालक. हे बंगालक गाहे होत.े 
परंतु तयाकड ेकोहाच ेअास ल� गेले नाहक. हेमंतकुमार नाउमेद झाले आ�ह न जाहो तशव ्ेु 
आलकच तर उदरभरहाचव सोय महहणन तयांनव शॉषशहॅणड षाय�पगंचा कोसश केला जेहेकरन सषेनो 
षाय�पसषचव नोकरक तरक �मुेल. परंतु तयांना पुनहा संधव �मुालक. आता ते संगवत �दगदशशक हरक्साद 
दास यांच ेसहाययक महहणन काम कर लागले. हरक्साद यांनव हेमंतकुमारना ’�नमायव संनयास’ 
(१९४०) ममये ्थम पाश्शगायनाचव संधव �दलक. हे पह बंगालक गाहे होते. १९४२ सालक पंकज म�लक 
यांनव ’मवना�व’ �चतपषात तयांना प�हले �हदंक गाहे �दले. ते गाहे महहजे ’आँअो क� ओष जो रहता 
था’ हे होय. तयानतंर १९४४ ममये ’इरादा’ �चतपषात संगवतकार ं मरनाथ साठ� ते काहक गाहव गायले. 
’आरामसे जो राते काषे’ आ�ह ’�फर मुहबबत के पैगाम आने लगे’ या गाणयांचा तयात समा्ेश आहे. 
नंतर १९४५ ममये ’हमराहक’ या �चतपषात सु्ो्ा सरकार यांंयाबरोबर ’मध ुगंध भरा मकदण’ हे 
द्ंद्गवत महषले. तयाच ्षव महहजे ७ �डस�बर १९४५ ममये हेमंतनव बेला मअुजव या गा�यकेबरोबर 
लगन केले. तव तया ्ेुव हेमंतकुमारांपे�ा �कतवतरक जासत लोक�्य होतव. 
 
थोडयाच �द्सांत वहक. शांताराम यांनव ’�श्शततव’ या �चतपषांया संगवताचव जबाबदारक तयांंया्र 
सोप्लक. परंतु तो �चतपष पणहश होऊ शकला नाहक आ�ह तयांच ेददु�्ाच ेफेरे सुरच रा�हले. ं अेर तयांना 
’पण्श राग’ या बंगालक �चतपषाच ेसंगवत �दगदशशन करणयाचव संधव �मुालक. तयांनव �दलेले संगवत 
सुरेअच होत.े तयामुुे �फलमवसतानच ेस्�स्ाश एस. मुअजव यांनव तयांना आपलया ’आनंदमठ’ या 
�चतपषाच ेसंगवत देणयासाठ� मुंबईला बोल ण्न घेतले. हा �चतपष १९५२ ममये ्द�शशत झाला आ�ह 
तयातवल गाहव उततम होतव. शासतवय संगवता्र आधायरत ’्ंदे मातरम’् (लता, हेमंत आ�ह इतर) 
आ�ह ’जय जगदकश हरे’ (हेमंत आ�ह गवता रॉय) हक गाहव बरकच गाजलक. आता तयांनव आपलं मुंबईत 
तयार केलेलं प�हल ं�हदंक गाहं ’एक रात कभव ऐसव आये, मै सुनता रहण ँ कोई गाये’ म्नवमु��त केलं. 
पह तरकहक ’आनंदमठ’ नंतर आलेले तयांच े’डाकण  क� लडक�’, ’फेरक’ इ. �चतपष पडले. ’फेरक’ ममये दे् 
आनंद, गवता बालक सारअे कलाकार तर होतेच, पह हेमंत यांच ेसहाययक महहणन र�्शंकरहक होत.े 
ए्ढंच नवहे, तर या �चतपषात पं�डत �न�अल बॅनजव आ�ह उसताद ंलक ंकबर अान यांच ेसतार 
्ादन आ�ह सरोद ् ादनहक होते. बाप रे ! तयांंया हाताअालक �कतव बडया बडया वयततवंनव काम केले 
आहे ! 
 
परंतु ए्ढे ंसणनहक �चतपष साफ पडला. हेमंतकुमार �नराश झाले आ�ह बाड-�बसतरा घेऊन 
कलकततयाला जाणयाचा �्चार कर लागले. तेवहा एस. मुअज�नव तयांना ंड�्ले आ�ह ते तयांना 



महहाले, "ंसा हरन परत जाऊ नको. नौशादसारअ ंसंगवत दे. िजंकण न दाअ् आ�ह सनमानाने परत 
कलकततयाला जा." आवहान स्वकारन ते मुंबईत थांबले आ�ह कसे कोहास ठाऊक, पह ’ना�गन’ला 
संगवत देणयाचव तयांना मागहव आलक. तयांनव हक मागहव त्यरत स्वकारलक आ�ह १९५४ सालक ् द�शशत 
झालेलया या �चतपषात ंद�्तवय ंशव ंजरामर गाहव �दलक. 

(्मश:) 
 

- माहेक ्ेमचंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसुतकातणन) 
 
 
NOTE:Among the many things India can be proud about is the wonderful music 
that was made in the Hindi cinema of yesteryear. Songs that touched (and still 
touch) the hearts of many millions of people who understand Hindustani. No 
matter where we were, inside or outside the country, and whether we were old or 
young, rich or poor, fat or thin, there were songs that kept us enjoying them. Or 
making life more bearable, at the least.  
 
'Yesterday's Melodies Today's Memories' is a biographical salute to all the main 
singers, composers, and songwriters who put out these melodies, from the start in 
1931, till about 1970. 
 
Manek Premchand, the author, has also recently written another music book called 
Musical Moments From Hindi Films, celebrating 75 years of sound (and music) in 
Hindi Films. To buy the books, you may go to jharnabooks@yahoo.com, and to 
write to the author, the email address is manekpremchand@gmail.com 
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