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आता थोड ेआपण आर.् डी. बमर्नच ेवैयिक्तक आयषु्य आ�ण त्याच्या भोवतालची प�रिस्थती पाहूया. 
 
२७ जून १९३९ रोजी कलकत्ता येथे मीरा आ�ण स�चन देव बमर्न यांच्या पोट� आर. डी. बमर्न यांचा 
जन्म झाला. तो त्यांचा एकुलता एक पुत्र होता. राहुल तान्हे मूल असताना त्याच ेबोबड ेबोल काळी 
पाच सुरातील (पंचम) असल्याचे घरात आलेल्या अशोक कुमार या अ�भनेत्याच्या ल�ात आले. त्यांनी 
त्याला लाडाने पंचम हे टोपणनाव �दले आ�ण त ेत्याला कायमचचे �चकटले. पंचमने कलकत्त्याला 
मॅ�ट्रक्युलेशन पूणर् केले आ�ण लवकरच तो व�डलांच्या म्हणजेच एस.् डी. बमर्न यांच्या 
संगीत�न�मर्तीच्या कामात भाग घेऊ लागला. ’ऐ मेर� टोपी पलटके आ’ (’फंटूश’) या गाण्यात युवा 
पंचमचाह� सहभाग होताच. ह्या दरम्यानच तो मुंबईला आला आ�ण उस्ताद अल� अकबर खान 
यांच्याकड ेसरोद �शकू लागला. त्या सोबतच ’चलती का नाम गाडी’ (१९५८), ’इन्सान जाग उठा’ 
(१९६०) आ�ण ’�मया बीबी राजी’ (१९६०) या �चत्रपटांसाठ� व�डलांना मदतह� करू लागला. 
 
१९६१ मध्ये मेहमूद आपल्या �चत्रपटाची �न�मर्ती कर�त होता. त्यासाठ� त्याला एस.् डी. बमर्न यांच े
संगीत पा�हजे होते. आपल्या ऐपतीनुसार रु. ५०००/- ह� रक्कम ठरवून त्याचा प�हला हप्ता म्हणून 
रु. १०००/- ह� रक्कम घेऊन तो त्यांच्याकड ेआला. एवढ्या कमी पैशांत संगीत देण्याची अजून तर� 
त्यांच्यावर वेळ आलेल� नाह� असे एस.् डी. बमर्न यांनी त्याला सां�गतले. तसेच त्यांच ेसंगीत 



ऐरय्ागैरय्ासाठ� नसत ेअसेह� त ेम्हणाले. इतके झाल्यावर मेहमूदच्या मनात आले क� आपण आर.् 
डी. बमर्नलाच का �वचारू नये ? आ�ण त्याने ’छोटे नवाब’ या आपल्या प�हल्या �चत्रपटासाठ� 
त्याच्याबरोबर करार केला. गंमतीची गोष्ट म्हणजे ह्या �चत्रपटात ल�मीकांत प्यारेलाल हे त्याच े
सहायक होत.े इथे त्यान ेलतान ेगायलेले ’घर आजा �गर आयी बदरा’ हे अतीव सुंदर गाणे तयार केले. 
ह्याच �चत्रपटात त्यान े’मतवाल� आँखोवाल�’ (लता-रफ�) ह्या धावत्या चाल�च्या गाण्याने र�सकांची 
मने िजंकल�. आर.् डी. चा पुढचा �चत्रपट होता ’भूतबंगला’. त्यात त्याने एक भू�मकाह� �नभावल�. 
ह्या भयपटातील ’प्यार करता जा’ (मन्ना ड,े कोरस) आ�ण ’जागो सोने वालो’ (�कशोर आ�ण कोरस) 
ह� गाणी गाजल�. आ�ण अशा �रतीने आर.् डी. बमर्नची यशाच्या �दशनेे वाटचाल सुरू झाल�. 
 
१९६६ मध्ये ’�तसर� मं�झल’ हा त्यांचा �चत्रपट खपू गाजला. ’आजा आजा मै हँू प्यार तेरा’ (रफ�, 
आशा), ’�दवाना मुझसा नह�’ (रफ�), ’दे�खये सा�हबो, वो कोई और थी’ (आशा, रफ�) ह� आ�ण 
त्यांतील इतरह� गाणी इतक� सरस होती क� �वचारू नका. १९६७ मध्ये ’बहारोके सपने’ आला. ’आजा 
�पया तोहे प्यार दूँ ’ (लता) आ�ण ’चनुर� संभाल गोर�’ (लता, मन्ना ड)े ह� त्यांतील बहारदार गाणी 
! आर.् डी. बमर्नची कारक�दर् खरय्ा अथार्न ेसुरू झाल� आ�ण त्यानंतर त्यान ेआपल्याला �दलेल� सुरेल 
आ�ण श्रवणीय गाणी व ती ज्या �चत्रपटांत होती ते �चत्रपट यांची याद� पुढ�लप्रमाणे आहे – 

 



 
 

(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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