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(र�व ्ानची मुलाखं मागील भागावरा पुढे चालू) 
 
र�व - त्ाानंर मी �दललल कललॉ �मल् मध्े ाोकरलला लागलो आ�ण ् ोबं अभ्ा्सल ् ुर सोंाच. 
अभ्ा् क्ला मसणा, कारण मी मॅ�टकर्ा प�र�ें ाापा्च झालो. त्ामुुे त्ाानंर मी का् 
कराव े्ा�वष्ी ाााा लोक माझ्ा आई-व�डलानाा ाााा ्ूचाा कर लागले. ्रंेशवेटल त्ानर्ा मं े
अ्े ठरले क� जो माणू् आपल्ा सांााे काम कर शकेल, मसणजे उदासरणाॉर इलेिकट�शअा, वगैरे 
्ारखे काम, ं र त्ाला आज ाा उद्ा समखा् ाोकरल �मुू शकेल. अशा �रंीाे मी इलेिकट�शअा 
झालो आ�ण पनखे, �दवे, मोटर इ. पकारर्ा अाेक वसंू दरुसं कर लागलो. ह्ा जोरावर मला पोसट 
आ�ण टे�लगार्, �दललल ्ेॉे ाोकरल �मुालल. ानंर दोा वषा�ाी मला �दललल कॅनटलनमेनटमध्े 
जासं पगाराची ाोकरल �मुालल. ह्ा ् गळ्ा काुां मी फकं पूणर वेु इलेिकट�शअा मसणूा काम 
करं सोंो आ�ण त्ां मी पूणर ं्ार झालो. परनंु सल ाोकरल फार कषटाची सोंी. १३ मैल ्ा्कल 
चालवूा मला कामार्ा �ठकाणी जावे लागे. मसणजे �दवशी २६ मैलानची ्ा्कल रपेट करावी लागे. 
ं्ेच ह्ा �ठकाणी ं ीा आद्ा�रानर्ा, मसणजे RSS र्ा शोधां पो�ल् माझ्ाप्�ं  पोचले सोंे. 
त्ाानंर मी एकदा रजे्ाठ� �वचारणा केलल ं र त्ानाी ं ी �दललच ाासल. ं ेवसा मी राजीाामा देण्ाच े
ठर�वले. ंेवसा ंे मसणाले, "ॉानब, अ्ा �ाणर्  घेऊ ाको्. त्ा ऐवजी ंुला इॉाू बदलल सवी का ंे 
ठरव."  मी मसणालो, "सो्, माझी मुनबईला बदलल झालल ंर उतंमच सोईल." 
 
ह्ा दरम्ाा माझ ेसाम��ा्म वादासल बरेच ्ुधारले सोंे. (’अ�ख्ाँ �मलाके, िज्ा भरमाके, चले 
ासल जााा’ से गाणे ंे साम��ा्मवर वाज�वं मसणूा दाखवंां.) ंेवसा मी ्गळ्ा चालल आंील 
ल् ंाला्कट मसणं अ्े. 
 
अ्ो. ं र मी अशा �रंीाे मुनबईं ् ेऊा पोचलो. मुनबईं आल्ावर पत्ेकजण ् ानगे, इकड ेजा, ह्ाला 
भेट, �ंकड ेजा, त्ाला भेट, पण पत्�ां कासलच झाले ाासल. कुणी मसणाले क� कोर्मध्े गा. ंर 
मी ंेसल केले. ल�ां घे क� मी १९४५ मध्े लग्ा केले, परनं ुबा्कोला मागेच ठेवूा आलो. क्ेंरल 



पॉम उदर�ावारसाचे पसा्च ेसों ेआ�ण �दव् ं्ेच जां सों.े पण एके �दवशी ’आानदमठ’ ं्ार 
सों अ्ंााा मी सेमनंकुमारानर्ा ्सवा्ां आलो. त्ानाी मला आपल्ाबरोबर काम करण्ाबद्दल 
�वचारले आ�ण मी ंी ्नधी ्ोडलल ाासल. ’्म्राट’, ’शंर’, ’ाागीा’, ’चनपाकलल’, इ. अाेक �चतपटानं 
मी त्ानचा ्साय््क मसणूा काम केले. 
 
त्ाानंर कुणींरल ’वचा’र्ा ्नगींा्ाठ� मला भेटले. सेमनंकुमारानाी ं ेमी करावे मसणूा आगस 
धरला. आ�ण मसणूा मी ’वचा’ पूणर केला. ’इक पै्ा दे दे’ आ�ण ’चनदा मामा दरू के’ सल ्ा 
�चतपटांील दोा गाणी अ�ंश् गाजलल. पण ंरलसल मी पुनसा सेमनंकुमारानकडचे आलो. का् 
अ्ामान् ्नगींकार सोंे ं े! (अ्े मसणं साम��ा्मवर ’मा डोले’ गाण्ांील बीा वाजवूा 
दाखवंां.) मी सा ंुकडा साम��ा्मवर वाजवला सोंा आ�ण कल्ाणजीभा�ाी कले वसा्ो�लावर ! 
दोघानर्ा ्ा एकत वाजवलेल्ा दोा वाद्ानमधाू ’बीा’चा पूणर प�रणाम ्ाधला गेला सोंा. 
सेमनंकुमार से एक अ्ामान् व्कंीमतव सोंे. ं  ेमसणाले ं ुमसल आंा पूणरपणे ं ्ार झाला आसां. 
आंा ं ुमसल सवंनतपणे काम करा. माझ्ाकड ें ुमसल का्मच ् साय््क ह्ाच भू�मकें रसाल. से ् वर 
खरे अ्ले ं रलसल त्ानर्ाकड ेमला पत्ेक �चतपटामागे प�ं म�साा २०० रप्े अ्े �ा्�मं उतपना 
सों.े एक डझा �चतपट केल्ा् पत्ेक म�सन्ाला दोा सजार चारश ेरप्े एवढे उतपना सों.े मी 
त्ानाा मसणालो क� कुठल्ा भरवशावर मी ंुमची ाोकरल ्ोडू ? परनं ुसेमनंकुमार मसणाले क� कासल 
वषा�ानंर आपण सवंनतपणे काम केले से चानगलेच झाले से ंुझ्ा ल�ां ्ेईल. 
 
ा�ड्ादवाला आ�ण ए्. डी. ाारनग ्ान्ारख््ा कासल लोकानशी माझी ओुख सोंी. मी 
ा�ड्ादवालाकड ेगेलो ं ेवसा माझी मा:िसॉंी ं ेवढलशी चानगलल ावसंी. ं े मसणाले ं ुझी ् मस्ा ं रल 
का् आसे ं ेकुू दे. मी ्गुी प�रिसॉंी त्ानाा ्ान�गंलल. ंे मसणाले काुजी कर ाको आ�ण 
त्ानाी मेसंाजीनाा बोलावले आ�ण त्ानाा मसणाले, रवीनाा ंीा �चतपटान्ाठ� करारबधद करा. 
 
प्ा - लोकानाा ंुमच ेकलागुण मा�संी सोंे का ? 
 
र�व - छे, छे, ं्न कासल ाासल. ं ेकेवु ाशीब सोंन. अॉारंच मी कधीसल माझी पकृंी, माझ ेकुटुनब 
�कन वा काु-वेु ् ानपैक� कशाचीसल �चनं ा केलल ाासल. शवेटची गाडी चकुल्ावर राती मालाड सटेशार्ा 
प्लॅटफलमरवर झोपलो सोंो. (आंा त्ानाी मला �वचारलन,) कृषणाच ेसे भव् �चत पा�सलें का ? ं े
�कंी जुाे अ्ेल ्ानगा. 
 
प्ा - वी् वष� ? 
 



र�व - १९६२. मसणजे आंा ं े ३७ वष� जुाे आसे. मी ं े कधीसल ाीटाेटके ठेवण्ाचा प्ता केला ाासल. 
बरे ंर ंे अ्ो. 
 

- माणेक पेमचनद 
('Yesterday's Melodies Today's Memories' ्ा पसुंकांूा) 
 
 
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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