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भशायाष्ट्रातीर वांगरी मा ळशयात ८ वप्टेंफय १९३३ योजी आळा बोवरे (ऩूलााश्रभीची भंगेळकय) मांचा 
जन्भ झारा. त्मांच ेलडीर ददनानाथ भंगेळकय शे यंगबूभीलयीर गामक ने शोते आणण रता, आळा, 
भीना, उऴा ल भुरगा रृदमनाथ मा ऩाचशी भुरांना त्मांच्मा वंगीताचा लायवा मभऱारा. ते लायरे तेव्शा 
आळा पक्त आठ लऴाचंी शोती. त्माभुऱे मतने केलऱ त्मांच्मा ध्लनीभुदिका ऐकून त्माऩावून स्पूमता आणण 
मळषणशी घेतरं. त्मानंतय मतने ऩं. नलयंगजी मांच्माकडून दीषा घेतरी. त्मांनी मतच्मा ळास्त्रीम वंगीताचा 
ऩामा ऩक्का करून घेतरा. 
 
आळाचे लडीर यंगबूभीलयीर उत्तभ गामक ने अवल्माने मतच्मा रशान लमातच घयात वंगीताच ंलातालयण 
शोतं. त्मानंतय रताभुऱे मतचा मचत्रऩेवंगीताळी वंफंध आरा. 
 
रताचा मचत्रऩेवषृ्टीत प्रलेळ झाल्मालय दोन लऴानंी म्शणजे १९४४ वारी ’भाझं फाऱ’ मा भयाठी मचत्रऩेात 
दत्ता डालजेकय मा वंगीतकायावाठी मतने आऩल्मा वला फदशणी ल बाऊ मांवोफत एक गाणं म्शेर.ं 
ऩार्श्ागामनाची मतची शी ऩदशरीच वंधी शोती आणण ते गाणं शोतं ’चरा चरा नलफारा’. नंतय ’अधंंकी 
दमुनमा’ (१९४७) मा मचत्रऩेात वंगीतकाय लवंत देवाई मांनी मतरा दशंदी मचत्रऩेात ऩार्श्ागामनाची प्रथभ 
वंधी ददरी. ते गाणं शोतं ’गयीफंके दाता, गयीफंके लारी’. आणण शे दं्वद्वगीत मतने जोशयाफाई अफंारेलारी 



दशच्माफयोफय गामरं शोतं. ऩुढच्माच लऴी म्शणजे १९४८ भध्म ’चनुरयमा’ शा मचत्रऩे प्रदमळात झारा आणण 
वंगीतकाय शंवयाज फशर मांच्मावाठी मा मचत्रऩेात मतने जोशयाफाई ल गीता यॉम मांच्मावोफत ’वालन 
आमा वालन आमा’ शे गाण ंम्शेर.ं 
 
ह्या ऩदशल्मा गाण्मानंतय आळाचा गामन प्रलाव वंथ ऩण मनममभत अळा स्लरुऩाचा शोता. मतने एकदभ 
दणक्मात अव ंकाशीच केर ंनाशी. मतने ेप्टप्टमा-ेप्टप्टमाने मळखयं ऩादाक्रांत केरी - थोडी थांफून, ऩुन्शा 
बयायी घेऊन. आणण आता लऴाानुलऴ ंआऩण मतरा अजूनशी लाेचार कयताना ऩाशत आशोत. 
 
वात दपल्भपेअय अलॉर्डवा (ळेलेचा अलॉडा ती ६२ लऴाचंी अवताना), रता भंगेळकय अलॉडा, डी.मरे. 
च्मा काशी ऩदव्मा मांवायखे याष्ट्रीम आणण आंतययाष्ट्रीम ऩातऱीलयीर अनेक ऩुयस्काय त्मांना राबरे. ऩयंतु 
आळाच्मा भते जनभानवाच्मा रृदमातीर मतच ंस्थान शाच मतचा वलातं भोठा ऩुयस्काय आशे. 
 
आळाफाईंचा ददलव त्मांच्मा गामनाच्मा रयमाझाने वुरु शोतो. यात्री फशुधा े ी. व्शी. लयीर मचत्रऩे ऩाशण्मात 
जातो. ज्मा ददलळी ध्लनीभुिण अवतं तो ददलव अगदी बयगच्च अवतो. अव ंनवतं तेव्शा त्मा 
स्लमंऩाकघयात नलनलीन ऩाकदक्रमा कयण्मात भग्न अवतात कायण स्लमंऩाक कयण ंत्मांना भनाऩावून 
आलडतं. भजरुश वुरतानऩुयीच्मा ऩत्नीकडून त्मा रखनली स्लमंऩाक मळकल्मा. आणण त्मा प्रकायच ंजेलण 
त्मा उत्तभ प्रकाये कयतात. णजथनू मभऱतीर मतथनू त्मा अनेक ऩाककृती मळकून घेतात आणण फाजायशाे 
देखीर आनंदाने कयतात. ऩाणिभात्म स्लमंऩाक त्मांना आलडत नाशी आणण दशी, आईस्क्रीभ, मचचं आणण 
येदिजयेेयभध्मे वाठलरेरं थडं खाण ंत्मांना लज्मा आशे. वार्डमा, स्लमंऩाकघयातीर लस्तू, भॅमचगं 
कॉस्च्मुभ ज्लेरयी आणण इतयशी अळा काशी लस्तूंच्मा खयेदीत त्मा यव घेतात. त्मांना ऩते्त खेऱामराशी 
आलडतं. ददलाऱीत त्मा रता भंगेळकय मांच्माफयोफय आलडीने ऩते्त खेऱतात. एकाच इभायतीत यशात 
अवल्माने दकत्मेकदा त्मा एकभेकांच्मा घयी जातात दकंला मोगामोगाने त्मांची णजन्मातशी गाठबेे शोतच 
अवते. जय ध्लनीभुिण नवेर तय आळा आऩल्मा फदशणीरा ऩते्त खेऱामरा आऩल्मा घयी फोरालते. 
 
त्मा दोघांभधीर फशुचमचात केुतेवलऴमी वलचायता आळा म्शणते, ’तवं काशीच नाशी. दीदीवायखी दवुयी 
कोणी शोऊच ळकत नाशी. भरा मतच ंगाणं आलडतं, मतचा आलाज आलडतो आणण मतची ळैरीशी !’ भग 
एकाचचं लचास्ल अवतं अळावंफंधीच्मा चचचें काम ? आळा म्शणते, ’त्मात काशीच अथा नाशी. जेव्शा 
भी आजायी अवते तेव्शा दीदी भाझ्मा उळाळी अवते आणण जेव्शा दीदीरा फयं नवतं तेव्शा भी मतच्माच 
फाजूरा अवते. आम्शी जेव्शा बेेतो तेव्शा आभच्मा फोरण्मात गाण्माचा वलऴमच नवतो. ती भाझ्माऩेषा 
चाय लऴानंी भोठी आशे आणण त्माभुऱे मतच्माळी भी आदयाने लागते. भी मतच्मा ऩामारा शात रालून 
नभस्काय तय कयतेच, ऩण केव्शा केव्शा यात्री मतचे ऩामशी चेऩून देते. मतरा ते आलडतं. ऩदशल्मा 
नंफयावलऴमी म्शेर ंतय त्मारा काशी अथा आशे का ? फडे गुराभ अरी खॉ ंमांना ऩदशरा नंफय ददरा 



तय आमभय खान मांच ंकाम ? वलरामत खान मांना ऩदशरा नंफय ददरा तय यवल ळंकय मांच ंकाम ? 
आम्शारा नंफयाचा वफल्रा कळारा मचकेलता ? ज्मांना आभच्मात तेढ शली अवते अवेच रोक अवरे 
उऩद्वव्माऩ कयतात. ऩण ते कधीशी मळस्ली शोणाय नाशीत.’  
 

- भाणेक प्रेभचंद 

('Yesterday's Melodies Today's Memories' मा ऩसु्तकातून) 
 

 

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, the author, has also recently written another music book called 

Musical Moments From Hindi Films, celebrating 75 years of sound (and music) in 

Hindi Films. To buy the books, you may go to jharnabooks@yahoo.com, and to 

write to the author, the email address is manekpremchand@gmail.com 
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