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हसरत जयपुर�ंनी मला एक प्र�सध्द�पुस्तक दाखवले. ते अमे�रकेत छापलेले होते आ�ण पुढ�ल काह� 
म�हन्यांत होणारय्ा भव्य मुशायरय्ासाठ� आमं�त्रत केलेल्या भारत आ�ण पा�कस्तानातील डझनभर 
नामवंत लोकांची नावे त्यात होती. आ�ण ह्या पत्रकाच्या मध्यभागी हसरत यांचा फोटो होता. 
परदेशातून �मळालेल� ह� मान्यताच आहे असे मी कौतुकान ेम्हटल्यावर त्यांची सून म्हणाल� क� 
फक्त याच प्रकारची मान्यता नव्हे, तर त्यांना �मळालेले जास्त मानधन परदेशातूनच आलेले आहे. 
बी.बी.सी. वर बरय्ाच वेळा हसरत जयपुर�ंच ेकायर् वाखाणले जात,े त्याची दखल घेतल� जाते. 
 

तेवढ्यात त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करण्याक�रता त्यांच्या डॉक्टरांचा फोन आला. पेशंट उठून 
बसलाय आ�ण �चत्रपटसषृ्ट�च्या सद्यिस्थतीवर उद्वेगाने बोलतोय हे कळल्यावर त ेजाम वैतागले. 
अथार्तच आमची मुलाखत आटोपती घ्यावी लागल�. 
 

मला अजून काह� गोष्ट�ंबद्दल त्यांना �वचारायच ेहोते, परंतु ’स्क्र�न’च्या अल� पीटर जॉनने माझ ेप्रश्न 
अगोदरच �वचारले असल्यामुळे मी फक्त ती प्रश्नोत्तरे उद्धृत करतो. 
 

अ.पी.जॉ. - असं म्हणतात क� तुम्ह� काह� �म�नटांतच गीत �लहून देऊ शकता. खरं आहे का हे ? 
 

ह. ज. - हो, खरं आहे त.े ह� मला अल्लाची देणगी आहे. मी ह्याची दोन उदाहरणे देतो. एकदा मी 
जय�कशनबरोबर पॅ�रसमधील एका नाईटक्लबमध्ये बसलो होतो. अगंावर फक्त रंगीबेरंगी �दवे 
असलेल� एक कॅबेरे डान्सर येऊन माझ्या मांडीवर बसल� आ�ण उठून �नघून गेल�. तत्काळ माझ्या 
त�डून एक गाण्याची ओळ बाहेर पडल�, ’बदन पे �सतारे लपेटे हुए, ओ, जान-ए-तमन्ना �कधर जा 



रह� हो’. त्याच �णी जय�कशनने त्या गाण्याला चाल लावल�. नंतर माझ्या प�हल्या मुलाचा जन्म 
झाला तेव्हा त्याला पाहताच, ’तेर� प्यार� प्यार� सूरत को �कसी क� नजर ना लगे, चश्म-ए-बदू्दर’ ह्या 
ओळी सुचल्या. 
 

अशी मला तत्काळ सुचलेल� शकेडो गाणी होती. 
 

गझल िव्हलाच्या भव्य �दवाणखान्यात �कत्येक ट्रॉफ�ज, फे्रम केलेल� स�टर्�फकेट्स आ�ण अनेक 
पुरस्कार मांडलेले आहेत. त्यावर�ल मजकूर वाचायला अधार् �दवसह� पुरणार नाह�. या�शवाय 
जगभरातून आलेल� आभाराची आ�ण दाद देणार� अशी पत्रे आहेत. स्वत:ला आवडणारय्ा �व�शष्ट 
गाण्यांची काह� अप्र�सध्द कडवी उपलब्ध आहेत का असेह� काह� दद� लोकांनी या गीतकाराला 
�वचारले आहे. अशीह� पत्र े�तथे आहेत. अमे�रकेत राहणार� एक म�हला राज कपूरवर पुस्तक �लह�त 
आहे. ’तुम्ह� गाणी �ल�हताना हा शोमॅन त्यात लुडबुड करायचा का?’ अशी �वचारणा करणारे �तच े
पत्रह� त्यांच्या संग्रहात आहे. एका अमे�रकन �वद्यापीठाने त्यांना डॉक्टरेटह� �दल� आहे. ती 
म�टलपीसच्या वर ठेवल� आहे. 
 

त्यांच्या गीतलेखन कौशल्याची अफाट स्तुती करणार�, पंतप्रधान नवाज शर�फ यांच ेपाहुणे म्हणून 
पा�कस्तानची भेट, प्रमुख कवी म्हणून १७ मुशायरे सादर करणारे हसरत, अरब देश आ�ण इंग्लंडच्या 
त्यांच्या भेट�, इ. �वषयांवर�ल �व�वध �नयतका�लकांतील सदरांची कात्रणे तेथे होती. इंग्लंडमधील 
लायस्टर येथे एक आगळे वेगळे ’देऊळ’ आहे. त्याच्या �भतंी शंकर जय�कशन, हसरत-शैलेन्द्र यांच्या 
छाया�चत्रांनी सज�वल्या आहेत. ह्या �दग्गजांनी �हदं� �चत्रपटसषृ्ट�ला �दलेल्या योगदानामुळे 
आदरांजल� म्हणून इथे नवजात बालकांची नावे यांच्यावरून ठेवल� जातात. इथे त्या देऊळाची पण 
झलक आहे. 
 

उदूर् आ�ण इंग्रजी भाषेत संदेश �लहून हसरतसाहेबांनी मला त्यांच्या ’अब्शर-ए-गझल’ ह्या पुस्तकाची 
प्रत भेट म्हणून �दल�. हातात पेन (कुणाला तर� फेकून मारण्यासाठ� अग्रभागी �वष लावलेल्या 
सुरय्ासारख)ं आ�ण नजरेत चमक. जणू काह� अजून काह�तर� सांगायच ंआहे, परंत ुअशक्त शर�रामुळे 
ते शक्य होत नाह�य. त्या महापुरुषाच ंमाझं शवेटच,ं परंतु कायम ल�ात राह�ल असं दशर्न ! 
 

घराबाहेर पडताना मी त्यांच्या पत्नीला कौतुकान ेम्हणालो, "तुमच्या घराचं नाव सुंदर आहे." त्यावर 
त्यांनी मला �वचारलं, "बंगल्याला हेच नाव का �दलं मा�हत आहे का ?" त्यावर मी ग�धळून म्हटल, 
"नाह�." त्या म्हणाल्या, "कारण गझल होण्यासाठ� पाच शरे अत्यावश्यक असतात आ�ण इथे आम्ह� 
पाचजण आहोत." 
 

१३ सप्ट�बर १९९९ रोजी वान्दे्र येथील होल� फॅ�मल� हॉिस्पटल येथे हसरत जयपुर� यांच े�नधन झाले. 



परंत ुमला वाटते त्यांचा आत्मा अजूनह� ’गझल िव्हला’वर हुकुमत गाजवत असावा. त्यामुळे अजूनह� 
बंगल्याच ेनाव उ�चत वाटते. तस ेपा�हले तर ’र�सक बलमा’ सारख्या गाण्यांमुळे आपणा सवा�च्या 
मनातह�, हसरत घर करून रा�हले आहेत. 
 

हसरत जयपुर�ंच्या काह� मोजक्याच गाण्यांची सूची पुढ�लप्रमाणे – 

 



 

 



 
(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's second book was Musical Moments From Hindi Films, 
celebrating 75 years of sound (and music) in Hindi Films. The author has also 
recently written another music book called Romancing The Song, which traces the 
history and changing face of lyrics in HIndi Cinema, right from 1931 till now.  

To buy the books, or otherwise write to the author, his email address is 
manekpremchand@gmail.com 
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