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पंचमने आपल्या �पत्याप्रमाणेच रागदार� संगीतावर आधा�रत अशी अ�तसुंदर गाणीह� आपल्याला 
�दल�. ’छोटे नवाब’ ह्या आपल्या प�हल्या �चत्रपटापासूनच त्याने शास्त्रीय संगीताचा फार छान वापर 
केला. पुढे त्यांतील काह�ंची नावे �दल� आहेत – 
 

 



 
ह� आ�ण त्याहून �कतीतर� जास्त ! आर.् डी. बमर्न यांच्या संगीताचा आवाका जाणणारे �कतीतर� 
झाले आ�ण होतील. परंतु एक वेळ अशी आल� क� त्याची बर�च गाणी अपयशी ठरल�. त्यामुळे तो 
बेचनै होताच, पण त्याह�पे�ा त्याला काम देण्याच ेवचन देऊन त्याच्याहून कमी गुणवत्ता असलेल्या 
संगीतकारांना �चत्रपट �दल्यान ेतो अतीव द:ुखी झाला. १९६० साल� त्याचा प्रथम �ववाह झाला, परंतु 
कामाच्या भाराने तो हा �ववाह �टकवण्यासाठ� जास्त वेळ देऊ शकला नाह�. त्यानंतर त्याने आशा 
भोसले बरोबर पुन्हा लग्न केले. �तचाह� प�हला �ववाह अपयशीच ठरला होता. दोघे खपूच यशस्वी 
ठरले आ�ण ६०च्या दशकाच्या अखेरच्या टप्प्यानंतर �चत्रपटसषृ्ट�त उत्कृष्ट संगीताच ेयोगदान केले. 
परंत ुत ेदोघेह� एकत्र रहात नव्हत.े पंचम सदैव एकटाच रहात असे. पण आता मात्र तो कडवट आ�ण 
एकाक� झाला. 
 
त्यानंतर ’सागर’ जेव्हा बॉक्स ऑ�फसवर आपटला तेव्हा मात्र तो हादरून गेला. ’सागर �कनारे’ 
(�कशोर आ�ण लता) आ�ण ’चहेरा है या चाँद �खला है’ (�कशोर) इ.सारखी सुरेख गाणी, उत्तम कथा 
आ�ण उत्तम कलाकार (ऋषी, �डपंल, कमल हसन) एव्हढे असूनह� ’सागर’ कसा पडला कळलेच नाह�. 
त्यानंतर सुभाष घई यांनी त्याला ’राम लखन’चे संगीत देण्याच ेआश्वासन देऊन, एव्हढे सगळे 
संगीतकार असताना आर.् डी.चचे जुने सहाय्यक ल�मीकांत प्यारेलाल यांना ते �दले हे कळल्यावर 
आर.् डी.ला फारच मोठा भाव�नक धक्का बसला. १९८८ मध्ये त्याला हृदय�वकाराचा धक्का आला 
आ�ण त्याच्यावर बायपास सजर्र� करण्यात आल�. पुन्हा लवकरच दसुरय्ा हृदय�वकाराच्या धक्क्यान े
४ जानेवार� १९९४च्या पहाटे त्याच ेआकिस्मक �नधन झाले. 
 
’सनम तेर� कसम’ (१९८२), ’मासूम’ (१९८३) आ�ण ’१९४२ - ए लव्ह स्टोर�’ (१९९४) या �चत्रपटांसाठ� 
आर.् डी. बमर्नला एकूण तीन �फल्मफेअर पुरस्कार �मळाले होत.े 
 
जुन्या �पढ�तील लोकांनाह� त्याच ेसंगीत फार आवडत असे. परंतु एकंदर�त पाहता �हदं� 
�चत्रपटसषृ्ट�च्या सुवणर्युगात त्याचा प्रवेश थोडा उशीरानेच झाला. तर�ह� त्याने शकेडो �चत्रपटांना 
मधरु आ�ण श्रवणीय संगीत �दले. सध्या र��मक्स गाण्यांचा प्रकार अ�तशय लोक�प्रय आहे. नव्या 
जमान्यातील तरुणांना आर.् डी. र��मक्सच्या रूपात ल�ात राह�ल. एका र��मक्स गाण्यात त्याची 
पत्नी गुणवान गा�यका आशा भोसले गाणे सादर कर�त आहे आ�ण पंचमचा देहह�न आत्मा (एक 
पांढर� आकृती) संगीताच े�नयमन कर�त आहे असे दाखवले आहे. मतृ्यूनंतरह� ! खपूच छान सादर 
केले आहे. असा होता हा अव�लया - आर.् डी. बमर्न ! 
 

(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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