
हसरत जयपरु� - भाग २ 
 

 
 

हसरत साहेबांसोबतच्या माझ्या मुलाखतीचा गोषवारा पुढ�लप्रमाणे - 
 
प्रश्न - एखाद्या कवीकड ेकाव्य �ल�हण्यासाठ� नक्क� काय हवं असतं ? 
 
ह.ज. - द:ुख, वेदना. वेदने�शवाय काव्यात अथर् येणार नाह�. त ेअशक्य आहे. सध्याच्या �दवसांत 
सगळं वरवरच ंआहे. त्यामुळे गीतातह� दम नाह� आ�ण चांगलं संगीतह� सापडत नाह�. 
 
प्रश्न - एखाद� ध्वनीफ�त, सीडी �कंवा आकाशवाणीवर जेव्हा एखाद्या गाण्याचा उल्लेख होतो तेव्हा 
गीतकाराचा वेगळा उल्लेख करण्यात येतो. राजकपूर कड ेशंकर-जय�कशन यांनी संगीतकार म्हणून 
एकत्र काम केले तसेच तुम्ह� आ�ण शैलेन्द्र यांनीह� बर�च वष� एकत्र काम केले. संगीतकारांचा एकत्र 
उल्लेख होत अस ेतसा तमु्हा गीतकारांचा उल्लेख का झाला नाह� ? हा फरक का ? 
 
ह.ज. - शैलेन्द्र आ�ण मी, आम्ह� दोघांनी एकत्र काम केले नाह�. आम्ह� स्वतंत्रपणेच गीते �ल�हत 
होतो. आ�ण केव्हातर� क्व�चत खेळीमेळीत थोडी स्पधार् चाले. त्यांच ं�हदं�वर प्रभुत्त्व होतं, तर माझं 
उदूर्वर - असं चालायच ं! गाण्यातील प्रसंग कसा आहे यावर गाणं त्यांनी �लहावं क� मी हे ठरत असे. 
आमच्या दोघांचा मेहनताना सारखाच होता. त्यामुळे त्यावर फारसा काह� मतभेद असण्यास कारण 
नव्हत.ं परंतु मला असं वाटतं, संगीत देण्यापे�ा गाणं �ल�हणं हे फार वैयिक्तक स्वरुपाच ंआहे. 
संगीतासाठ� अनेक वाद्यांचाह� उपयोग होतो. त्यामुळे गाण्याला चाल बांधताना दोघांची गरज लागू 
शकते. पण तस ंगीतलेखनात होऊ शकत नाह�. 
 
प्रश्न - पण आता काह� �लखाणातून आपण वाचतो क� ह� चाल शंकरनी तयार केल�, तर दसुर� कुठल� 
तर� जय�कशन यांची आहे. उदा. शारदाने म्हटलेल� सगळी गाणी शंकर यांनी संगीत �दलेल� होती. 
 



ह.ज. - ते खरं आहे. 
 
प्रश्न - त ेराहू देत. पण सर तुम्ह� शंकर, जय�कशन ह्या दोघांच्याह� अगद� जवळचे होता. तर ह्या 
दोघांपैक� तुम्हाला जास्त कोण आवडतो ? तुमच ंकोणाबरोबर जास्त पटायच ं? 
 
ह.ज. - अथार्तच जयबरोबर. तो शे्रष्ठ संगीतकार होता. शंकर चांगलाच होता, तर�ह�. 
 
प्रश्न - तुम्ह� गीत ेकशी �ल�हता ? तुम्ह� प्रथम शब्द �ल�हता क� संगीताच्या मीटरप्रमाणे �लहावी 
लागतात ? 
 
ह.ज. - अध� - अध�. केव्हा असं तर केव्हा तसं �ल�हतो. पण खरं सांगायचं तर मला आधी गाणं 
�लहायला आवडत.ं ’बहारो फूल बरसाओ’, ’ये आँसू मेरे �दल क� जुबान है’, ’एहसान तेरा होगा मुझपर’ 
ह� सवर् गाणी आ�ण बर�च मी प�हल� �ल�हल�. यामध्ये शब्द मुक्तपणे सुचत जातात. त्यांत अडथळा 
नसतो. पण आता पहाल तर सगळी गीते सारखीच वाटतात. एकमेकांतील भावभावनांमधील फरक 
ल�ातच येत नाह�. हल्ल�च्या चाल�ंबद्दल काय सांगावं ? आता राग नाह�त क� रा�गणी नाह�त. नव्या 
संगीतकारांना शस्त्रीय संगीताची जाणच नाह�. त्यांना शास्त्रीय संगीताची बैठकच नाह�. जुनं सगळं 
संपलं आहे. 
 
प्रश्न - आ�ण नव्या गीतकारांबद्दल काय सांगाल ? 
 
ह.ज. - त्या �वषयावर तर बोलूच नका. जुन्या लोकांपैक� कोण �शल्लक रा�हलेत ? फक्त मी आ�ण 
मजरुह. इतर काय �ल�हतात बघा. जावेद अख्तरच बघा. तो काय गीतलेखक आहे ? माझ्या मत े
मुळीच नाह�. 
 
प्रश्न - तुम्ह� अस ंम्हणता हे मी �लहू शकतो का ? ह्या वाक्याची अ�धकृत न�द केल� तर चालेल 
का ? 
 
ह.ज. - खशुाल! मी कुणालाच घाबरत नाह�. त्यांच ेवडील गीतकार होते. जावेद संवाद-लेखक आहे, 
पण ते वेगळं. सध्या �चत्रपटसषृ्ट�त काय ग�धळ चाललाय तो तुम्ह� पाहतच आहात. मला कुणी 
लाखभर रुपये �दले तर� मी असलं काह�तर� �ल�हणार नाह�. ह्यांपैक� कोणताह� गीतकार �कंवा 
संगीतकार फार काळ लोकांच्या स्मरणात राह�ल का ? नाह�तर साह�र, शैल�द्र, शक�ल, कैफ� आजमी, 
राजा मेहद� अल� खान, जान �नसार अख्तर हे गीतकार आ�ण सी. रामचदं्र, एस. डी. बमर्न, मदन 



मोहन, ओ. पी. नय्यर, नौशाद यांच्यासारखे संगीतकार अजरामर आहेत. 
(क्रमश:) 

 

- 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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