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आर.् डी. बमर्न (’आर.् डी. बी.) हे नाव ’आर.् डी. एक्स’ एव्हढेच स्फोटक ठरले असते पण 
संगीतामधील या �कमयागाराने ती संधी गमावल�. 
 
खरंच आर.् डी. बमर्न संगीतकार म्हणून ज्या स्थानावर होता त्यापे�ा अजूनह� महान होण्यासाठ� 
लागणारे रसायन त्याच्या अगंी पुरेपूर ठासून भरलेले होत.े त्याने फक्त चांगलेच संगीत �दले असे 
नाह� तर त्यान े�दलेल्या संगीतात सुरेख वै�वध्य होते. त्यासाठ� त्यान ेबरय्ाच गोष्ट�ंचा अवलंब केला. 
नवीन गायकांना संधी �दल�, तालासाठ� कंगवा, चमच ेवगैरे कुठल्याह� वस्तू वापरण्याच ेप्रयोग केले. 
काह� असाधारण गाण्यांसाठ� उगाचच बरय्ाच वाद्यांचा उपयोग टाळला. उदा. ’बहार�के सपने’ मध्ये 
लतान ेगायलेल्या ’आजा �पया तोहे प्यार दूँ ’ या गाण्यात लयबध्दतेसाठ� केवळ �गटारचा वापर केला. 
त्याने पािश्चमात्य जाझ आ�ण फ्यूजन तसेच भारतीय रागदार� यांचा सुरेख मेळ जम�वला. त्यान े
आपल्या संगीतात स्वत:च्या �चत्र�व�चत्र आवाजांचाह� समावेश केला. भावस्पश� गाणी हळूवार 
आवाजात गाणारा भू�पदंर हा गायक अव्वल दजार्चा �गटा�रस्ट आहे. ’हरे रामा हरे �क्रष्णा’ मधील 
’दम मारो दम’ आ�ण ’याद�क� बारात’ मधील ’चरुा �लया है तुमन’े या, तसचे आणखी काह� 
गाण्यांसाठ� त्यान ेभू�पदंरच्या अप्र�तम �गटार वादनाचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला ’ओ हसीना 
झुल्फोवाल�’ (’�तसर� कसम’) ह्या गाण्यात आर.् डी. न ेइलेिक्ट्रक ऑगर्नचा प्रथमच वापर केला. 
नवनवीन लयबध्द गाणी तयार करून तो देशतील चोखदंळ लोकांच्या आ�ण नव्या �पढ�तील 
तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनला. तीस वषा�पूव� गुलाम हैदर यांनी �हदं� संगीतामध्ये तालाच े
महत्त्व वाढवले. तसेच आर.् डी. ने संगीतात ठेक्याला महत्त्व �दले, परंतु त्यामुळे गाण्यातील 
सुरेलपणा कधीह� कमी होऊ �दला नाह�. ’याद�क� बारात �नकल� है यार�’ यासारख्या अनेक गाण्यांच्या 



कोरसमध्ये आध�ुनक काळातील संगीतकार ज�तन-ल�लत हे आर.् डी. कड ेगायले आहेत. तसेच ’है 
अपना �दल तो आवारा’ (एस.् डी. बमर्न - ’सोलहवा साल’) ह्यांसारख्या गाण्यातील माऊथ ऑगर्न 
स्वत: आर.् डी. ने वाजवले आहे. अशा �रतीन े�हदं� �चत्रपटसषृ्ट�च्या दृष्ट�कोनातून �वचार करता 
�वसाव्या शतकाच्या शवेटच्या एक ततृीयांश भागात त्यान ेसंगीताला एक नवा अथर् �दला. 
 
आ�ण असे असूनह� ददु�वाने त्याच्या कारक�द�त एक कमतरता आहेच. त्याच्या स्वभावातील 
कमतरतेमुळे स्वत:च्या नावात एक्स जोडण्याची म्हणजे आर.् डी. एक्स च्या तडाख्याइतके उत्तुंग 
यश �मळ�वण्याची संधी मात्र त्यान ेगमावल�. ती कमतरता म्हणजे इतर अनेक गाण्यांच्या 
चाल�ंपासून ’स्फूत�’ घेणे ! गाण्यांच्या चाल�ंची इतक� नक्कल त्यान ेकेल� नसती तर स्वकतृर्त्त्वानेच 
तो एक महान संगीतकार झाला असता ! देशातील तुमच्यासारखे लाखो लोक आर.् डी. वर अनावर 
प्रेम करतात, त्याच ेचाहते आहेत. आ�ण या प्रेमाला तो नक्क�च पात्र आहे. त्याच्या संगीतान ेआपणा 
सवा�ना इतका आनंद �दला आहे क� आपल्या आयुष्यात त्याला मानाच े�निश्चत स्थान आहे. परंत ु
त्याला ह्याह�पे�ा जास्त यश �मळाले असते, हेच तर खरे द:ुख आहे ! परंतु आपल्या आवडत्या 
संगीतकारासाठ� इतके अस्वस्थ होण्यापूव� इंटरनेटवर जा. www.iespana.es/i2fs/hindi-rdb.html 
इथे चके करा. त्यानंतर मी म्हणतो तो मुद्दा तुमच्या ल�ात येईल. कारण ह्या �नष्णात संगीतकाराची 
डझनवार� गाणी आ�ण त्या गाण्यांची चाल ज्या परदेशी गाण्यांवरून उचलल� आहे ती गाणी ह्या 
याद�त समोरासमोर आहेत. तुम्ह� दोन्ह� गाणी ऐकू शकता. उदा. ’आओ ट्�वस्ट करे’ (’भूत बंगला’) 
आ�ण ’कम ऑन लेट्स ट्�वस्ट अगेन’ (चबी चकेर), ’�मल गया हमको साथी �मल गया’ (’हम �कसीसे 
कम नह�’) आ�ण ’मामा�मया’ (आबा) ह� गाणीच पहा. जे लोक इंटरनेट सॅव्ह� नाह� आहेत त्यांनी एस.् 
डी. बमर्न यांच्या ’सुजाता’ या �चत्रपटाचे शीषर्क गीत ऐकावे. ’आपके कमरेमे कोई रहता है’ (’याद�क� 
बारात’) या गाण्याच्या मुखड्याची चाल त्यावरूनच घेतल्याच ेल�ात येईल. नंतरच्या काळात आर.् 
डी. बमर्नन ेआपल्या व�डलांच्या बरय्ाच चाल�ंचा उपयोग केला. ’१९४२ ए लव्ह स्टोर�’ या �चत्रपटातील 
गाणी पहा. �शवाजी चट्टोपाध्यायन ेगायलेल्या ’ये सफर बहुत है कठ�न मगर’ ह्या गाण्याची चाल 
’प्यासा’ मधील ’जाने वो कैस ेलोग थे िजनके’ आ�ण ’मुनीमजी’ मधील ’जीवनके सफर मे राह�’ या 
दोन गाण्यांच्या दरम्यानची आहे. आ�ण ’कुछ ना कहो’ हे गाणे बरेचसे ’आन �मलो आन �मलो शाम 
सवेरे’ (’देवदास’) तसेच ’देखी जमानेक� यार�’ (’कागझ के फूल’) या दोन गाण्यांवरून बेतले आहे. 
अ�भनेता �झया मोईउ�द्दन ह्यान ेचाल�वलेल्या ’म्यु�झकल� इन्स्पायडर्’ या �वषयावर�ल पीट�व्ह� 
�सर�ज जर तुमच्या नजरेत आल� तर आर.् डी. बमर्न सुध्दा हेच करत होता या �वचाराने तुम्हाला 
खेद वाटला असेल. ’रैना बीती जाये’ यासारखे अ�तसंुदर गाणे देणारय्ावर अशी पाळी का यावी असेच 
तुम्हाला वाटले असेल. हे कसे शक्य आहे असेच तुम्हाला वाटत ेना ? कारण तो एक हरहुन्नर� 
संगीतकार होताच, पण एक अलौ�कक माणूसह� होता. यशासाठ� इतक्या खालच्या थराला येणे त्यान े
का केले असेल ? 



(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'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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