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’ना�गन’मुळे त ेखरय्ा अथार्ने प्र�सध्द�च्या झोतात आले. ह्या �चत्रपटात कल्याणजी यांनी व्हायो�लन 
वाजवले आ�ण बीनवर संगीत आधारण्यात आले. त्यानंतरची वष� म्हणजे �हदं� �चत्रपटसंगीताच े
सुवणर्युगच होत.े त्या काळात हेमंतकुमारनी �कत्येक अ�वस्मरणीय गाणी तयार केल�, त ेस्वत: काह� 
गाणी गायले आ�ण आता ते बड्या बड्या गायकांच्या आ�ण संगीतकारांच्या पंक्तीत अगद� बहुमानान े
�वराजमान झाले. आता यश त्यांच्या मागे धावू लागले होते. आ�ण त्यांनी ’हेमंत-बेला प्रॉडक्शन्स’ ह� 
कंपनी स्थापन केल� आ�ण त्याद्वारे ’नील आकाशरे नीच’े हा बंगाल� �चत्रपट काढला. त्यानंतर त्यांनी 
’गीतांजल� प्रॉडक्शन्स’ ह� संस्था सुरू केल� आ�ण ह्या बॅनरखाल� प्रथम ’बीस साल बाद’ हा 
कोल्हापूरमध्ये �च�त्रत केलेला �चत्रपट, नंतर ’कोहरा’, ’फरार’, ’बीवी और मकान’, ’खामोशी’, ’राहगीर’ 
आ�ण ’बीस साल पेहले’ अशा �कत्येक �चत्रपटांची �न�मर्ती केल�. परंतु आता हळू हळू त्यांच ेपूव�च े
भरभराट�च े�दवस पालटू लागले होत.े त्यामुळे जाणकारांची प्रशंसा आ�ण व्यावसा�यक यश या 
दोह�तह� हळूहळू घट होऊ लागल�. हेमंत यांच ेल� जास्त करून �न�मर्ती�ेत्राकड ेवळले आ�ण 
प्रवासाचा तोच �सल�सला परत सुरूच रा�हला. हेमंतकुमार यांच्या आयुष्यात आता सुखाचे प्रमाण थोड े
थोड ेकमीच होऊ लागले - खास करून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सवर्च गोष्ट�ंवर प�रणाम होऊ लागला. 
 
हेमंतकुमार जेव्हा कोडाईकॅनाल येथे ’कोहरा’च े�वत्रीकरण करत होते, तेव्हा तेथील एक डॉ. घोष यांनी 
त्यांना ’िस्लप �डस्क’च्या आजारावर उपचार करून बरे केले, पण त्यांची दखुी मात्र कायमची गेल� 
नाह�. नंतर त्यांच्या हृदयाच्या �नय�मत गतीसाठ� त्यांच्या शर�रात पेसमेकर बस�वण्यात आला. उच्च 
रक्तदाब आ�ण मधमुेह सोबत होतेच. प�रिस्थती एकंदर�त खराबच होती. �शवाय कामातह� तस े
म्हणण्यासारखे यश �मळत नसल्यान ेऔदा�सन्य येणे स्वाभा�वकच होते. ह्या दरम्यान गहृकलह 
चालूच होत ेआ�ण त्यामुळे ते मुंबई आ�ण �चत्रपट या दोह�पासून लांबच राहणे पसंत कर�त. पुन्हा 
कलकत्ता येथेच त्यांच ेवास्तव्य होऊ लागले आ�ण ह्या लेखाच्या सुरुवातीला सां�गतल्याप्रमाणे, 
कलकत्ता येथेच त्यांच े�नधन झाले. 



 
त्यांचा मुलगा जयंतो आ�ण मुलगी राणू हे दोघेह� अशा ना तशा प्रकारे संगीताशी �नगडीत आहेत. पूव� 
सुबत्तेच्या �दवसांत ते सवर्जण एकत्र राहत त्या खार येथील ’गीतांजल�’ बंगल्यात आता जयंतोचा 
रेकॉ�ड�ग स्टु�डओ आहे. राणूने थोडी-बहुत गाणी म्हटल�, पण आताशी ती दरूदशर्नच्या संगीताच्या 
स्पध�त पर��क म्हणून अधनू मधनू �दसते. मी त्या दोघांनाह� �वचारलं क� तुमच ेवडील गायक 
म्हणून अ�धक चांगले होते क� संगीतकार म्हणून ? तुम्ह� त्यांना गायक म्हणून शे्रष्ठ समजता क� 
संगीतकार म्हणून हे सांगू शकाल का ? खरंतर ह� अशी �नवड करणे हे फारच अवघड काम आहे. 
पण दोघांच्या मत ेते गायक म्हणूनच अ�धक चांगले होते. आपल्यापैक� बरय्ाच जणांना त्यांच ेहे मत 
जरूर पटेल. 
 
घरबसल्या आपण सहजच �वचार करतो क� हेमंतदा इतके सुरेख गात असताना त्यांना संगीतरचना 
कराव्या असे का वाटले असेल ? तसं असेल तर इतरांना गायला �दलं पा�हजे होत.ं आ�ण त्यात भर 
म्हणून �चत्रपट �न�मर्ती ! एवढ्या चौफेर गोष्ट� करायला त्यांना कोण भाग पाडत असेल ? दैव क� 
त्यांचा स्वभाव ? ह्या सवा�चा ताण अथार्तच त्यांच्यावर पडला. त्यात सततचा प्रवास होताच. ह्या 
सवा�चा त्यांच्यावर �वप�रत प�रणाम झाल्या�शवाय कसा राह�ल ? 
 
’बीस साल’ प्रद�शर्त झाल्यानंतर साठच्या दशकात �मत्रांबरोबर मी दोनदा ’गीतांजल�’ बंगल्यावर गेलो 
होतो. हेमंतदांची सह� असलेले फोटो घेण्याचा आ�ण अथार्तच त्यांना भेटण्याचा उदे्दश होता. त्यावेळी 
ते एकमजल� घर प्रसन्न आ�ण सदैव माणसांनी गजबजलेले असे. झंुबरांचा प्रकाश, हास्याच ेफवारे, 
संगीत, पाहुणे-रावळे, �मठाई, चहा, लोकांच ेआ�ण गाड्यांच ेयेणे-जाणे असे प्रसन्न वातावरण असे. 
 
सदतीस वषा�नंतर त ेसंपूणर् �चत्र पालटून गेले. आता �तथे कुणीह� नाह�. जयंतो आ�ण राणू जवळच 
कुठेतर� राहतात. सकाळी सुध्दा घराचा आतला भाग काळोखी होता. तळमजल्यावर देखील �दवे 
नव्हत.े कुणासाठ� लावणार �दवे ? इथेह� कुणी राहत नाह�. फक्त एक आळसावलेला �शपाई 
ऑ�फसजवळ �दसला. त्याच्या जवळच मागे एक �भतं होती. �तच्या मागे एक कॉ�रडॉरसारखी जागा 
होती. िजथे कॅनमधनू सुटून बाहेर आलेल� �चत्रपटांची र�ळे होती. अजून पुढे एक खोल� �दसत होती 
आ�ण संपूणर् बंगल्यातील ती एकच खोल� अशी आहे क� �तथे काह� हालचाल �दसल�. वापरलेल्या 
गाड्यांच ेसेल्स ऑ�फस �तकड ेहोत ेआ�ण त ेकुणातर� बाहेर�ल व्यक्तीकडून चाल�वण्यात येत असे. 
या बंगल्यात जयंतोचा रेकॉ�ड�ग स्टु�डओ आहे, पण मला तो कुठे आहे ते कळलं नाह�. 
 
हेमंत यांचा �दवाणखाना िजथे आहे �तथे प�हल्या मजल्यावर गेलो. अभ्यागतांच ेहे िजव्हाळ्याचे 
�ठकाण होत.े आता येथे झंुबरे �दसत नाह�त, लोकांच ेआवाज ऐकू येत नाह�त, संगीताचा नाद नाह�. 



आहे त ेफक्त एक जेवणाच ेटेबल, सोफा, बाल येशूला घेतलेले मदर मेर�च े�चत्र आ�ण काह� 
गणेशमूत� - सगळे मूक सा�ीदार. त्यांनी इथल्या सगळ्या घडामोडी पा�हल्या असणार. 
 
गायक म्हणून त्यांच्या गाण्यांची एक छोट�शी सूची – 

 
 



 



 



 



 
हेमंतकुमार र�बदं्र संगीताच ेप्रचडं भोक्त ेहोतेच, पण त्यांचा शास्त्रीय संगीताचा पायाह� भक्कम होता. 
म्हणून त्यांची अशा प्रकारच्या संगीतावर आधारलेल� गाणी पाहूया, त्यातल� काह� वरच्या याद�त 
�दलेल� असल� तर� - 
 ’चल� गोर� पीसे मीलन को चल�’ (’एक ह� रास्ता’/राग भैरवीवर आधा�रत), ’�दल छेड कोई ऐसा 
नगमा’ (’इन्स्पेक्टर’/जौनपुर�), ’मेरा �दल ये पुकारे आजा’ (’ना�गन’/�करवानी), ’सुन र� सखी मोहे 
सजना बुलाये’ (’ना�गन’/पहाडी), ’�ब्रदंाबन का �क्रश्न कन्हैय्या’ (’�मस मेर�’/पहाडी), ’न जाओ सैय्या’ 
(’सा�हब बीबी और गुलाम’/�पलू), ’कह� द�प जले कह� �दल’ (’बीस साल बाद’/�शवरंजनी), ’ओ िजंदगी 
के देनेवाले’ (’ना�गन’/भोपाल� तोडी), ’सुन र�सया, मन ब�सया’ (’ना�गन’/तोडी). 
 
अस ेहोत ेहेमंतकुमार ! 

(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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