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आशाचं कुठलंह� गाणं अूितमच ! तर�ह�, ित�या आवाजाचा पोत, गा"यांची 

सं$या आ%ण गुणव&ा ल'ात घेऊनह� ती सदैव ितची मोठ- बह�ण लता 

मंगेशकर /ह�या छायेखालीच रा/हली. ब3 याच वेळा संगीतकारांनी आपली 

उ&म गाणी आशाऐवजी लतालाच /दली आ%ण तसं पा/हलं तर ते साह%जकच 

होतं. जे7हा दोन भाऊ /कंवा ब/हणी एकाच 7यवसायात असतात ते7हा लोक 

9यांची नेहमीच तुलना करतात आ%ण िचऽपटस=ृीसार$या ल'वेधी 

7यवसायात तर ह� तलुना अितशय जीवघेणी असते. इथेच तुमचा कस 

लागतो. 

 

आशाची गायकA कशी Bवकिसत झाली ? 

 

ूथम पाहता, ू9येक भारतीया�या मनात लताची एक उ&म ूितमा घर 

कEन बसलेली आहे. ददFवानेु  9यांचे  वड�ल वारले ते7हा लता केवळ १३ 

वषाKची होती. आ%ण ते7हापासनू कुटंबा�याु  पालनपोषणाची जबाबदार� सवMःवी 

ित�यावरच पडली. Oा संघषाM�या वेळ� ितला बराच 9याग करावा लागला. 

सPुवाती�या Bबकट पQर%ःथतीत कुटंबालाु  वर काढ"यासाठ- ितने ःवतः�या 

लTनाचाह� Bवचार टाळला. 

 

वर�ल पाUMभमूीवर पा/हलं तर आशाने आयुं याचा वेगळा मागM ःवीकारला. ती 



१३ वषाKची असताना ितने सवाKचा Bवरोध प9कEन लTन केलं. ितची ह� 

वागणकू 9या काळ�या समाजा�या QरतीQरवाजांना धEन न7हती. लता�या 

सती साWवी ूितमेपढेु तर ितचं हे वागणं ठळकपणे लोकां�या नजरेत भरलं. 

 

9यानंतर गणपतराव भोसXयांबरोबरचं ितचं लTन मोडXयामळेु ित�या 

ूितमेला अजून एक डाग लागला. जर� ती आपXयाबरोबर आपXया मलुांनाह� 

घेऊन बाहेर पडली तर�ह�. नवरा /कतीह� वाईट वागला तर� बाईने लTना�या 

चौकट�तच रा/हलं पा/हजे अशी 9या काळ�या भारतीय मWयमवग[य 

समाजमनाची प\कA समजूत होती. 9यापढेु तर ओ. पी. न^यरसार$या 

Bववा/हत संगीतकाराबरोबर ितचं नाव बर�च वषK कु%9सतपणे जोडलं गेलं 

आ%ण पQर%ःथती आणखीनच Bबघडली. ओ. पी. न^यर यांनी जर� आशाकडनू  

उ&मो&म गाणी गाऊन घेतली तर� ते आघाड�चे असे एकमेव संगीतकार होते 

कA _यांनी लताबरोबर काम कर"यास साफ नकार /दला. या दरaयान लताची 

ूितमा अिधकच उजळली आ%ण या दोघींमधला फरक अिधकच ःप= झाला. 

9यातच लताला कॅबेरे /कंवा मजुरा गीतांचा ितटकारा होता, पण आशा माऽ 

ती गाणी Bबनधाःतपणे गायली. 

 

’आईये मेहेरबान’ (’हावरा Bॄज’), ’आजा मेरे fयार के सहारे, अिभ अिभ’ 

(’हमसाया’) आ%ण ’माय नेम इज /कशोर�, आय ऍम यवुसM’ (’ /दल और 

मअुjबत’) यांसारखी /दलखेचक गाणी केवळ ओ. पी. न^यर यांनीच 

आशाकडनू  गाऊन घेतली असं नाह� तर सी. रामचंिांसार$या महान 

संगीतकाराने देखील ’ िम. जॉन’ (’बाQरश’) यासारखं कॅबेरे गाणं आशाकडनू  

aहणवनू घेतलं. हेलनसार$या द^यमु  दजाM�या नट�ला आशाचा आवाज तर 

नाियका नतूनला लताचा आवाज /दला गेला. (’यह आरझ ूथी कभी हम 

बहार देखmगे’ इ. लता मंगेशकरची गाणी) 

 

हे एकच अपवादा9मक उदाहरण आहे असं नाह�. असं ब3 याचदा होत असे. 



’जॉनी मेरा नाम’ या िचऽपटात आशाने गायलेलं ’हःनु  के लाखो रंग’ हे 

गाणं मदमःत पnा खoनावर िचBऽत कर"यात आलं तर ’ओ बाबलु fयारे’ हे 

लताने गायलेलं गाणं नाियका हेमा मािलनी�या तpड� होतं. ’_यवेुल थीफ’ 

मWये आशाचं ’रात अकेली है’ तनजुासाठ- तर लताचं ’Pलाके गया सपना 

मेरा’ हे गाणं नाियका वजैयंतीमालावर िचBऽत कर"यात आलं. आशाचं ’करले 

fयार करले’ (’तलाश’) हेलनसाठ- आ%ण लताचं ’ /कतनी अकेली, /कतनी 

तनहासी’ शिमMलासाठ-. ’कट� पतंग’ मWये आशाचं ’ मेरा नाम है शबनम’ हे 

गाणं पडqावर Bबंदनूे तर लताचं ’ना कोई उमंग है’ हे गाणं आशा पारेखने 

aहटलेलं आहे. ब3 याचदा लताने aहटलेलं गाणं हे िचऽपटाचं शीषMकगीत असे. 

’ मेरा साया’ मधील ’तू जहा जहा चलेगा’ हे अतीव सुंदर गाणं मदन मोहनने 

लताला /दलं तर ’झमुका िगरा रे’ हे नटखट गाणं लताला न देता आशाला 

/दलं. एकंदर�त सहा^यक अिभनेऽी /कंवा खलनाियकेबरोबर आशाचं नाव 

जोडलं गेलं तर गpडस नाियकेबरोबर लताचं नाव ! 

 

नतून, आशा पारेख सार$या सती साBवऽी ूितमा असलेXया नाियकांना 

लताचा पBवऽ आवाज िमळाला तर हेलन, Bबंद,ू अPणा इराणी या 

फटाकrयांना आशाचा मदहोष आवाज िमळाला. ख3 या आयुं यात /कंवा 

पडqावर जे7हा िनवड�ची वेळ येई ते7हा संगीत /दTदशMकांनी नेहमीच लता�या 

आवाजाला पसंती /दली. फs ओ. पी. न^यर यांनीच आशा�या आवाजाला 

पणूM oयाय /दला आ%ण 9यां�या सहवासात ितचा आवाज खुलनू उठला. 

लता�या बाजातील एखादंच गाणं \विचत कोणी संगीतकार आशाला देत 

असे. आशाने aहटलेलं असं एखाद दसरंु  गाणं आढळXयास तो िनयम िसWद 

करणारा अपवाद मानावा. 

 

पण समजा एखाqा िचऽपटात नाियकेसाठ-च लता व आशा या दोघींनीह� 

आपला आवाज /दला असेल तर - वानगीदाखल पढु�ल दोन उदाहरणं पहा. 

’ ितसर� कसम’ मWये व/हदा रहमानसाठ- आशाने ’पान खायो सै̂ या हमारो’ 



हे गाणं तर ’मारे गये गुलफाम’ हे गाणं लताने aहटलं आहे. ’दो बदन’ 

मWये ’जब चली ठंड� हवा’ हे गाणं आशाने तर ’लो आ गयी उनकA याद’ हे 

गाणं लताने गायलं आहे. अशा वेळ� एक साचेबWद ूt असे, ’कोण जाःत 

चांगली गायली ?’ आ%ण याचं उ&र देणं अथाMतच कठ-ण आहे ! 

 

तसं पाहता प/हXया २५ वषाKत लता खूप चांगली गायली, तर पढु�ल २५ 

वषाKत आशाने िसनेसंगीताचा ताबा घेतला. परंत ुया सवM ूकार�या तुलनेकडे 

कानाडोळा केला तरच आपण आशा भोसले यां�या उ9कृ= गायकAचा अंदाज 

घेऊ शकू. ’मन मोरे गा, झमुके’ (’ मंगू’), ’अंटम फंटम छोड दे बाब’ू (’हम 

सब चोर है’), ’अँकpसे तेर� हमने तसवीर बनायी है’ (’ देख कबीरा रोया’), 

’ /कतना हसी है जहा’ (’ िम. ए\स’) आ%ण ’कुछ /दन पहले एक ताल मे 

कमल कंुज के अंदर’ (’लाजवंती’) यांसारखी मनाला िभडणार� शेकडो गाणी 

ितने सादर केली. अशा ूकारची समुधरु गाणी ऐकून तुaह� थ\क होऊन 

जाता. 

 

- माणेक ूेमचंद 

 

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 

 


