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(र�व यांची मुलाखत मागील भागावरून पुढे चालू) 
 
र�व - आता �चत्रपटांकडे वळूया. ’घर संसार’, ’�दल्ल� का ठग’, वगैरे काह� �चत्रपट येऊन गेले. ह्या 
काळात मी एका �ठकाणाहून दसुरय्ा �ठकाणी अशा राहण्याच्या जागा बदलत होतो. प्रथम काळबादेवी, 
मग मालाड, परत काळबादेवी अस ेचालू होते. तेव्हा बायकोने सां�गतले क� एकतर पुन्हा मागे घर� 
या �कंवा मला मुंबईला बोलावून घ्या. त्यामुळे मी माझ्या अपुरय्ा पुंजीत, कुटंुबासाठ� योग्य अशी 
जागा शोधू लागलो. परंतु अशी जागा काह� �मळेना. मग कुणीतर� कां�दवल� येथे एक गोडाऊन आहे 
अस ेसुच�वले. म�हन्याचे भाड े३० रुपये होत.े चार� बाजंूनी वर थोडी मोकळी फट होती आ�ण �भतंी 
प�याच्या होत्या ! एका बाजूला �सम�टच ेगोडाऊन होते आ�ण दसुरय्ा बाजूला लाल �मरच्या दळण्याची 
�गरण ! माझ्या बायकोने कसा का होईना, पण छोटा �दवा पेटता ठेवला. काह� �दवसांनंतर आम्ह� 
मेणबत्त्या, नंतर रॉकेलचा �दवा वगैरे �वकत आणू शकलो. १९६० पय�त आम्ह� इथे जवळजवळ ९ वष� 
रा�हलो. आता दोन गाड्या घेण्याइतपत आमची आ�थर्क प�रिस्थती सुधारल�. पण रहायला मात्र 
चांगल� जागा नव्हती. आता प�रिस्थती बदलल्यामुळे ते संघषार्च े�दवस आठवून मजा वाटत.े 
�दवसाच्या अखेर�स आम्ह� �सम�टच्या धळुीन ेमाखलेले असू. जेव्हा त ेलोक �सम�टची पोती घेऊन 
जात असत तेव्हा जवळजवळ द�ड तास आम्ह� ते बाहेर जाण्याची वाट पहात असू. उन्हाळ्यात 
उकाड्याच्या आ�ण पावसाळ्यात पावसाचा त्रास आम्ह� सोसत होतो. 
 
प्रश्न - आ�ण ह्याच �दवसांत तुम्ह� ’हम तो मुहब्बत करेगा’ सारखे खट्याळ संगीत �दले. 
 
र�व - होय. नंतर लोक मला भाड्याच ेघर घेण्यास सुचवू लागले. मी म्हटले मला भाड्याच ेनको, 
स्वत:च ेघर पा�हजे. पुन्हा मी न�डयादवालाकड ेगेलो. त ेम्हणाले, मी तुला घर देतो. त्या �दवसांत 
शक्ती सामंता त्यांच्या बरोबर �चत्रपट करत होत.े तेव्हा न�डयादवालांनी मला आ�ण शक्तीला 



एकमेकांच्या शजेार� असे दोन भूखडं �दले. ह�च ती जागा िजथे आपण बसलो आहोत. 
 
’चौदहवी का चाँद’च्या वेळी या घराला दरवाजे नव्हत.े घर अजून पुरे व्हायच ेहोते. �चत्रपटाच्या 
�न�मत्तान ेशक�ल साहब इथे येत असत. मी माझ्या कां�दवल�च्या घरातील चटया मागवून येथे 
अथंर�त अस.े फोनची लाईन आलेल� होती. त्यामुळे मी इन्स्�मेन्ट माझ्याबरोबर घेऊन येत असे 
आ�ण मी इलेिक्ट्र�शअन असल्यामुळे फोन जोडता येत असे. 
 
प्रश्न - तुमच्या इलेिक्ट्रकल बॅकग्राऊंडमुळे क� काय, पण तुमच्या गायकांच्या आवाजात चमक येई 
असा मला संशय येतो. �वशषेकरून रफ�ने तुमच्या रचना इतक्या छान सादर केल्या ! महेन्द्र 
कपूरसारख्या गायकाकडून, कोणताह� संगीतकार गाऊन घेणार नाह� अशी सुश्राव्य गीते तुम्ह� गाऊन 
घेतल�त. खरं तर, बरय्ाच लोकांच्या त्याच्याकडून काह� खास अपे�ाच नव्हत्या. 
 
र�व - (�वनम्रपणे प्रशंसा टाळत) गुरु दत्त वगैरे असलेला ’चौदहवी का चाँद’ हा मोठ्या बॅनरचा 
�चत्रपट होता. त्याच्यामुळे मला पुढे इतर चांगल� कामे �मळाल�. लोकांना ह्या �चत्रपटातील संगीत 
आवडले, पण पुरस्कार म्हणाल तर... उत्कृष्ट गायक - मोहंमद रफ� (’चौदहवी का चाँद’), उत्कृष्ट 
गीतकार - शक�ल बदायुनी (’चौदहवी का चाँद’) पण उत्कृष्ट संगीत �दग्दशर्क - मी नाह� ! त्यानंतर 
’गुमराह’ मध्ये तेच झाले. उत्कृष्ट गीत े- सा�हर, उत्कृष्ट गायक - मह�द्र कपूर पण उत्कृष्ट संगीत 
- मी नाह�. ’�नकाह’ - उत्कृष्ट लेखन - हसन कमाल, उत्कृष्ट गायक - सलमा आगा, उत्कृष्ट संगीत 
... असो. (अथार्त र�व केवळ �फल्म फेअर अवॉड्र्सबद्दल नाह� तर इतर पुरस्कारांबद्दलह� बोलत होत.े) 
पण मलाह� काह� पुरस्कार �मळाले आहेतच म्हणा. (त्यांच्या म्यु�झक रुममध्ये �कत्येक ट्रॉफ�ज ्
आ�ण स�टर्�फकेट्स आहेत ती आम्ह� पा�हल�.) 
 
प्रश्न - पण सगळीकडच्या लोकांची संगीतात खर� काय आवड आहे ? 
 
र�व -  त्यांना माझे काम आवडत.े अगद� आत्तासुध्दा चाल चांगल� असल� तर लोकांना त ेगाणे 
आवडत.े प्रद�पचेच उदाहरण घेऊया (हाम��नयमवर वाजवत गातात - ’देख तरेे संसार क� हालत क्या 
हो गयी भगवान’). आता बघाल तर �सथेंसायझर सगळे काम करतो. सजृनशीलता उरल�च कुठे ? 
सध्या जे उदंड प्रमाणात संगीत तयार होतंय त्यापे�ा �कतीतर� पट�ने चांगलं संगीत माझा सहाय्यक 
सुध्दा देईल. मी सुध्दा जेव्हा ’CAT कॅट, कॅट मान े�बल्ल�’ हे गाणे करत होतो तेव्हा �दलेल्या 
मीटरप्रमाणेच करावे लागत होत.े (’सीएट� कॅट, कॅट माने �बल्ल�’, ’�म. जॉन या बाबा खान’, ’इना 
मीना �डका डाय डामा �नका’, ’लाल लाल गाल, जान पे है लागू’, इ. गाणी गुणगुणू लागतात.) ह्या 
चाल� खरय्ाच चांगल्या होत्या. आता सगळ्याच गाण्यांच्या चाल� इथनू �तथनू सारख्याच असतात. 



अगद� अगंाई गीताला सुध्दा ककर् श संगीत असत.े ’घर संसार’ मध्ये आशान ेगायलेले ’सपन�क� डोर� 
बाँधी, पलक�का पालना, सो जा मेर� रानी मेरा कहना ना टालना’ हे अगंाई गीत �कती सुंदर आहे ! 
 
प्रश्न - र�व साहब, माझं अस ंम्हणणं आहे क� संगीतकाराला नेहमीच एका साच्यात घातलं जातं. 
तुमच्या संगीताबद्दल तुम्ह� काय म्हणाल ? तुमच्या चाल�ंचं ममर् कशात आहे ? 
 
र�व - मला सरळ, साधी आ�ण सुरेल गाणी करायला आवडतात. मी काह� लेखनह� केले आहे त्यामुळे 
गाण्यांच्या शब्दांच्या बाबतीत मी अ�तशय काटेकोर असतो. मला साधेसुधे शब्द आवडतात. माझ्या 
बाबतीत दोन गोष्ट� महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे हातात गाणे आल्या�शवाय मी त्याला संगीत 
देत नाह� आ�ण दसुर� गोष्ट- गाण्याच्या चाल�नुसार मी संगीत �नवडतो, तसचे कुठले वाद्य वापरावे 
तेह� ठरवतो. 

*** 
संगीतकार र�व ह� संगीताला वाहून घेतलेल� व्यक्ती असल्यामुळे त्यांच्या सहवासात कॉफ� आ�ण 
पावसाळी हवा ह्यांचा �वसरच पडला. ’मुझ ेप्यार क� िजंदगी देनेवाले’ यांसारखी सुरेख गाणी देणारा 
माणूस आपल्याला खरंच भारून टाकतो. 

*** 
र�व ह्यांनी आपल्याला �कतीतर� सजर्नशील गाणी �दल�. त्यांची काह� गाणी हृदयाला �भडणार� 
आहेत. त्यांनी �दलेल� सुरेल आ�ण सुमधरु गाणी पाहता, त्यांची म्हणावी तशी प्रशंसा का झाल� नाह� 
ह्याच ेमात्र आश्चयर्च वाटते. त्यांच्या काह� गाण्यांच्या प�हल्या ओळी खाल�लप्रमाणे आहेत. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
वर�ल याद�तील शवेटच ेगाणे म्हणजे खास रफ�साठ�च बेतलेल्या अशा गझलसोबतच आपण र�वचंा 
�नरोप घेऊया. आ�ण त्यांच्या इतर �चत्रपटांतील पुढ�ल गोड गाण्यांचा �वचार करूया - ’वचन’ (’इक 
पैसा दे दे’/आशा आ�ण रफ�), ’�दल्ल� का ठग’ (’ये राते ये मौसम’/�कशोर आ�ण आशा), ’घर संसार’ 
(’भला करनेवाले’/रफ�), आ�ण ती टॉवर हाऊसमध्य �पयानो व व्हायो�लनच्या सुरांवर गायलेल� 
लता-मुकेशची गाणी : ’मै खशुनसीब हँू’. अफलातून ! 

(समाप्त) 



- माणेक पे्रमचंद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' या पसु्तकातून) 
 
 
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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