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म.ड.े: माझ ेकाका (के. सी. ड)े एक अलौ�कक प्र�तभावान कलाकार होते. त ेकाह�ह� गाऊ शकत 
असत. अगद� धपृदापासून ते क�तर्नापय�त काह�ह� ! केवळ त्यांच ेमागर्दशर्न व्हावे म्हणून सैगल साब, 
पंकज म�लक वगैर�सारखे गायक आमच्या घर� येत. 
 
प्रश्न: खरंच ? 
 
म.ड:े तर, तर ! आम्ह� घरच्या घर� असे मातब्बर लोक पहात असू. ’काय रे मन्ना, कसा आहेस ?’ 
 
प्रश्न: तुम्हाला सैगल आठवतात का ? 
 
म.ड:े हो तर ! 
 
प्रश्न: अगद� व्यविस्थत आठवतात ? 
 
म.ड:े त ेइतक� दारू पीत आ�ण �सगरेट सुध्दा ओढत! पंकज म�लक पण भरपूर �सगरेट्स ओढत. ५० 
�सगरेट्सचा एक डबा एका �दवसात संपवून टाकत. मी सुध्दा �सगरेट ओढत असे. कारण त्या 
�दवसांत कलकत्त्यात सगळेच भरपूर �सगरेट ओढत. न्यू �थएटरमध्ये तर �चत्रपटातील कलाकार 
आ�ण संगीत �ेत्रातील सुध्दा आर. सी. बोराल वगैरे सदैव हातात �सगरेटचा डबा घेऊनच असत. माझ े
काका सुध्दा. तलत सुध्दा. सतत त्याच्या हातात ५५५ चा डबा असे. तलत एकदम छानछौक�त राहत 
अस.े अ�तशय देखणा माणूस. मुल� सदैव त्याच्या मागे असत. त्याला गाण्याची उपजत देणगी होती. 
त्याचा आवाज नैस�गर्क आ�ण गोड होता. 
 



यश ह� अशी गोष्ट आहे क� ती �मळाल्यावर तुम्हाला पचवता आल� पा�हजे. ते फार महत्त्वाच ेआहे. 
कारण �वशषे करून आमच्या �ेत्रात अनेक आकषर्णे भूल घालत असतात. 
 
प्रश्न: दादा, तुम्हाला ह्या संदभार्तील काह� आठवणी सांगता येतील का ? 
 
म.ड:े क्व�चतच. मी माझ्या कामाकड ेअ�तशय गंभीरपणे पाहत असे. इतर गायक �कंवा 
संगीतकारांपे�ा माझ ेवागणे वेगळे होत.े मी स्टु�डओत सवार्त प्रथम हजर होत असे. माझे गाणे जन्म 
घेताना मला अगद� प�हल्यापासून त ेपहायच ेअसे. संगीत �दग्दशर्काच्या घरच्या तालमीपासून 
म्हणालात तर� चालेल. आता ह्या गोष्ट� �वस्मरणात गेल्या म्हणायला हरकत नाह�. आज संगीतकार 
गायक/गा�यकेच्या हातात गाणे देतो, चाल सांगतो आ�ण त्याला/�तला म्हणतो, हे गाणे असे आहे, गा 
आ�ण �हट करून दाखवा. 
 
प्रश्न: दादा, तुम्हाला उत्तम आरोग्य आ�ण द�घार्युष्य लाभो अशी सवा�च्या वतीन ेशुभेच्छा ! 
 
म.ड:े नको, नको. मी भरपूर आयुष्य उपभोगले आहे. आता माझ्या मनात एकच �वचार आहे. ’तुमार 
शषे �वचारे आषये’ (शैलजा राजन यांची बंगाल� क�वता. अथर् असा क� आता ’हे देवा, मी तुझ्या 
�नरोपाची वाट पाहतो आहे.’) 
 
मला खरं �वचाराल तर तमु्ह� समधृ्द जीवन जगला आहात ना ? आता ह्या वयात दसुरय्ावर आपले 
ओझ ेटाकणे बरे नाह�. प्रथम तुम्ह� ल�ात घेतले पा�हजे क� वाढत्या वयाबरोबर बरय्ाच व्याधी 
तुमच्या मागे लागतात. तुम्ह� चांगल्या िस्थतीत राहूच शकत नाह�. (तर�ह�) मी अजून गायनचा 
�रयाज करतो, व्यायाम करतो, सवर् काह� खातो. 
 
प्रश्न: तुम्ह� दररोज व्यायाम करता ? 
 
म.ड:े अगद� दररोज करतो. परंत ुतरुणपणी फुटबॉल वगैरे खेळल्यामुळे शर�र थोड ेदखुावले आहे. मला 
’साया�टका’ आहे. त्यामुळे दखुी आहे. माझ्यामुळे कुणाला त्रास व्हावा हे मला मुळीच आवडणार नाह�. 
त्यापूव� वर गेलेले बरे ! 
 
मला ह्या अद्भतु जगाचा आनंदान े�नरोप घ्यायचा आहे. 
 
ह� मुलाखत बर�च मोठ� असल्यामुळे त्यातील महत्त्वाचा भाग न वगळता सं��प्त करण्यात आल� 



आहे. आ�ण अखेर महत्त्वाच्या दोन गोष्ट� - 
प�हल� म्हणजे ह्या मुलाखतीपूव�ह� मी काह� वेळा मन्ना ड ेयांना भेटलो होतो. प्रत्येक वेळा माझ्या 
मनात एकच �वचार येतो. एवढ� प्र�सध्द� आ�ण यश �मळूनह� मन्ना ड ेयांच ेपाय कायम ज�मनीवर 
कस े? तसेच �चत्रपटसषृ्ट�सारख्या मोहमयी द�ुनयेत वावरूनह� त्यांनी आपले चा�र�य शुध्द कसे 
ठेवले ? 
आ�ण शवेट� मन्नादा यांच्या गाण्यासारखेच त्यांच ेबोलणेह� अगद� मनापासून येत.े त्यांच ेइंग्रजी 
�बनचकू असते. आ�ण त्यांच्याबरोबर इंग्रजी बोलताना आपण एका पाश्वर्गायकाबरोबर बोलतोय क� 
शके्स�पअरच्या शोकां�तकांच े�वश्लेषण करण्यात तरबेज असणारय्ा इंग्रजीच्या प्राध्यापकाबरोबर 
बोलतोय तेच ल�ात येत नाह�. 
 
मन्ना ड ेयांची काह� गाजलेल� गाणी खास अनुक्रमा�शवाय �दल� आहेत: 
 

 



 



ह�रवंशराय बच्चन यांच्या ’मधशुाला’ ह्या महाकाव्यावर मन्ना ड ेयांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. दसुरा 
कुणीह� करू शकणार नाह� इतक्या सुंदर �रतीन ेत्यांनी क�वता सादर केल्या आहेत. त्यांची 
�चत्रपटबाह्य गीत ेआ�ण भजने म्हटलेल� आपण ऐकल�च आहेत. ७०च्या दशकांत आ�ण नंतरह� 
त्यांनी इतक� �चत्रपट गीते गायल� आहेत क� वर�ल याद�त समावेश करणे कठ�णच होईल. त्या 
दशकातील आणखी काह� गाणी पुढ�लप्रमाणे - ’अभी तो हाथ मे जाम है’ (’सीता और गीता’), ’िजंदगी 
है खेल, कोई पास कोई फेल’ (आशासोबत - ’सीता और गीता’), ’ये दोस्ती’ (�कशोरसोबत - ’शोले’) 
आ�ण आणखीह� डझनभर. 
 

वरच्या याद�त समावेश न केलेल्या काह� गाण्यांची एखाद� काल्प�नक सीडी करता येईल ! रागदार�वर 
आधा�रत �फल्मी गाण्यांच्या आल्बमवर देखील म्यु�झक कंपन्या गाण्यापुढे त्या त्या रागाच ेनाव का 
�लह�त नाह�त कोण जाणे ! खाल�ल गाणी पूणर्पणे शास्त्रीय नाह� आहेत, परंत ुरागदार�वर नक्क�च 
आधारलेल� आहेत. आ�ण मन्ना ड�नी ती अ�तशय आत्मीयतेन ेगायल� आहेत. ह� पहा: 

 



 
 
मन्ना ड ेयांच ंपाश्वर्गायनातील योगदान तसेच लताच्या ’भूल ना सके हम तुम्हे’ (’तमाशा’) 
यासारख्या सुंदर गाण्यांचं संगीत �दग्दशर्न ल�ात घेता, त े’दादासाहेब फाळके’ पुरस्कारासाठ� योग्य 
उमेदवार आहेत असं तुम्हाला वाटत ंक� नाह� ? 

(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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