
फेगभ अख्तय 

 
 
उत्तय प्रदेळातीर पैजाफाद मेथे ७ ऑक्टोफय १९१४ योजी अख्तयी पैजाफादी हशचा जन्भ झारा. ततच ंशे 
रग्नाऩूलीच ंनाल. 
 
ळाऱेत अवतानाच ततचा वंगीताकडीर ओढा ऩाशून ततच्मा ऩारकांनी ततरा फमाा् च उस्तादांकडे ळास्त्रीम 
वंगीताची तळकलणी हदरी. झंडे खान (शे नौळाद मांचेशी उस्ताद शोते), तवेच अता भोशंभद खान आणण 
लशीद खान मांचा त्माभध्मे वभालेळ आशे. ह्या हदग्गजांकडून शी छोटी भुरगी द्रऩुद, धभुाय आणण खमार 
गामकी तळकरी. ऩयंतु काशी लऴ ंशे तळकून ल ते आत्भवात करून झाल्मालय, गझर, ठुभयी आणण दादया 
मांवायखे गामनांचे इतय प्रकायशी ती तळकू रागरी. कायण अख्तयीफाईरा रोकांऩमतं ऩोशोचामच ंशोतं 
आणण त्मावाठी द्रऩुदऩेषा गझर केव्शाशी वयव ठयरी अवती. 
 
ती वुस्लरुऩ शोतीच आणण आता ती मौलनात ऩदाऩण् कयत शोती त्माभुऱे ततच ंवंदम ्अतधकच खरुामरा 
रागरं शोतं. अळालेऱी तू तचत्रऩटांत गातमका आणण अतबनेत्री म्शणून का जात नाशीव अवंशी रोक ततरा 
वलचारू रागरे शोते. शे रषात घेऊन अखतयीफाईने करकत्त्मारा प्रस्थान केरं. ती १९ लऴाचंीशी नव्शती 
आणण ततरा ’एक हदन का फादळाश’ ल ’नर दभमंती’ मा तचत्रऩटंतून गाण्माची आणण अतबनम कयामची 



वंधी तभऱारी. शी १९३३ वारची गोष्ट आशे. ह्या दोन तचत्रऩटांनंतय ’अभीना’ (१९३४), ’भुभताझ फेगभ’ 
(१९३४), ’जलानी की नळा’ (१९३५), ’नवीफ का चक्कय’ (१९३५) इ. तचत्रऩटंतूनशी ततने अतबनम तय 
केराच ऩण स्लत:वाठी गाणीशी गामरी. 
 
ऩयंतु मळाने ततरा चकला हदरा. त्माभुऱे ततने तचत्रऩटांव्मततरयक्तची गझरं आणण ठुभमां  गामच ंठयलरं. 
ह्यावाठी ततने रखनौरा जामचा तनणम् घेतरा. ततकडे ततची भदनभोशन मांच्माळी बेट झारी आणण 
तेव्शाऩावूनच ते आजन्भ एकभेकांचे तनस्वीभ चाशते फनरे. 
 
एकदा तचत्रऩट-तनभाते् भेशफूफखान रखनौरा गेरे अवताना त्मांनी ततच ंगाण ंऐकर ंआणण आऩल्मा 
आगाभी तचत्रऩटात गाणं म्शणण्माची त्मांनी ततरा वलनंती केरी. ऩयंतु ततने ती नाकायरी. भुंफईरा 
गेल्मालयशी त्मांनी ततरा अनेक ऩत्र ंऩाठलून भुंफईरा मेण्माचा आग्रश केरा. ततने ते ळक्म नवल्माच ं
नम्रताऩूलक् कऱलरं. ळेलटी भेशफूफ खान मांनी ततच्माकडे आऩरा खाव भाणूव ऩाठलरा. तेव्शा अखेय 
द्रलून ती भुंफईरा आरी. शी गोष्ट १९४२ वारची. त्मा लऴी ततने भेशफूफ मांच्मा ’योटी’ तचत्रऩटात काभशी 
केरं आणण गामरीशी. त्मातरं ’उरझ गमे नैनला’ शे गाणं गीतकाय आयझू रखनली मांच ंआशे, तय 
वंगीत अतनर वलश्वाव मांनी हदरं शोतं. भेगॅपोन ग्राभोपोन येकॉर्डव ्मा कंऩनीने ततच्मा वशा गझरा 
ध्लतनभुहद्रत केल्मा शोत्मा, ऩण त्मांऩैकी चाय लगऱण्मात आल्मा. काशी जाणत्मा वंग्राशकांकडे त्मा अव ू
ळकतीर. ग्मान दत्त आणण डी. एन. भधोक मांनी एकवत्रतऩणे वंगीत हदरेल्मा ’ऩन्ना दाई’ भध्मेशी 
ततच्मा दोन येकॉर्डव ्ध्लतनभुहद्रत कयण्मात आल्मा शोत्मा. ऩयंतु तवनेयतवकांभध्मे ती पायळी रोकवप्रम 
झारी नाशी आणण ततराशी भुंफईच ंतेलढंवं आकऴण् लाटरं नाशी. अखेय ती रखनौरा ऩयत तनघून गेरी. 
 
१९४५ वारी ततने ततळी ओरांडरी आणण भोह्मम्भद अब्फावी मा मळस्ली फॅरयस्टयफयोफय ततचा ऩरयचम 
झारा आणण त्माच लऴी ततने त्मांच्माळी रग्नशी केर.ं मा रग्नाची ततरा पाय भोठी हकंभतशी द्याली 
रागरी. त्मांनी ततच ंगाणंच फंद केरं. त्माभुऱे ती अतील द:ुखी झारी. अवं कव ंशोऊ ळकतं ? गाणं 
आणण त्मानंतय तभऱणायी उत्स्फ़ुत ्प्रळंवा माभुऱेच तय ततच्मा जीलनारा उबायी मेत अवे. त्मानेच 
ती वुखी शोत अवे. द:ुखात बय  म्शणून की काम तेव्शाच ततची आई लायरी. ह्या वगळ्माभुऱे ततरा 
णजण ंअवह्य झारं. १९४९ वारी ततच्मा रग्नारा चाय लऴ ंझारी ऩयंतु भूर शोण्माचशंी तचन्श हदवेना. 
मा वलाभ्ुऱे ती आणखीनच द:ुखीकष्टी झारी. 
 
रग्नानंतय ती फेगभ अख्तय म्शणून ओऱखरी जात अवे. वततच्मा उदावीनतेभुऱे ती आता झोऩेच्मा 
गोळ्मा आणण दारूशी घेऊ रागरी. ऩण ह्या अळा लागण्माने ऩरयणस्थती आणखीच कठीण शोऊ रागरी. 
ऩुढे ती आजायी ऩडू रागरी, ततची बूकशी भंदालरी आणण तब्मेत खारालतच गेरी. 
 



आता भात्र डॉक्टयांनी ततच्मा फॅरयस्टय ऩतीरा वलनंती केरी की त्माने भमाह्दत स्लरुऩात का शोईना, 
ऩण ऩुन्शा ततरा गाण्माची वंधी द्याली. अखेय त्माराशी ततची दमा आरी. ऩुढे १९४९ वारी ती जेव्शा 
ऑर इंहडमा येहडओलय गाण्मावाठी गेरी तेव्शा ततच्मा बालना एलढ्मा दाटून आल्मा की आनंदाततळमाने 
ती राईव्श प्रोग्रॅभच्मा लेऱी शभवाशभळी यडरी. ह्यानंतय फेगभ अख्तय ह्या गातमकेचा जण ूऩुनजन््भच 
झारा. याखेतून हपतनक्व ऩषाने बयायी घ्माली तळी ती उजऱून उठरी. 
 
आता ततची तब्मेत चांगरीच वुधायरी आणण ती तचत्रऩटांतशी अतबनम ल गाणं अव ंदोन्शी करू रागरी. 
१९५३ भध्मे ततने ’दानाऩानी’ मा तचत्रऩटात ’ऐ इश्क भुझे औय तो कुछ माद नशी’ शे गाणं म्शटर.ं 
ऩुढीर लऴी ’शभे हदर भे बी फवा रो’ शे ’एशवान’ भधीर गाणं ती गामरी. शी दोन्शी गाणी गीतकाय 
कैप इपान्ी मांची शोती तय ततच्मा प्रळंवकाने म्शणजेच भदन भोशन मांनी ती स्लयफद्ध केरी शोती. 
फेगभ अख्तय मांना हशंदी तचत्रऩटांच्मा मा बाली गझर वम्राटाची गाणी पायच आलडामची. त्मांच ंएक 
गाणं ततरा एलढं आलडर ंशोतं की ततने त्मांना पोन करून ते गाणं त्मा हदग्गजाच्मा आलाजात जलऱ 
जलऱ १८ तभतनटं ऩयत ऩयत ऐकर.ं ततने ऩुन्शा ऩुन्शा ऐकरेरं शे गाणं म्शणजे ’कदय जाने ना, भोया 
फारभ फेददी’. स्लयवंगीताच्मा फाफतीत ती हकती बालुक शोती शेच ह्यालरून हदवतं. ततच्मा मा 
बालुकऩणाफद्दर आऩण नंतय फोरूच. 
 
त्मानंतय ती आणखी काशी तचत्रऩटांतूनशी गामरी. वत्मणजत ये मांच्मा ’फंगारी जरवागय’ (१९५८) 
ह्या तचत्रऩटातीर ततच ंगाणं शे ततच ंअखेयचं हपल्भी गीत शोतं. ह्या तचत्रऩटात ततने एका ळास्त्रीम गातमकेचं 
काभ केरं शोतं. ऩयंतु तचत्रऩटांतीर इतक्मा गाण्मांनंतयशी ततने तचत्रऩटाफाशेय गामरेल्मा ३०० शून अतधक 
गाण्मांवाठीच ती ततच्मा चाशत्मांभध्मे अतधक प्रतवद्ध आशे. 
 
ततची काशी अप्रततभ गाणी (गीतकायांवश) ऩुढीरप्रभाणे आशेत - 
ऐ भुशब्फत तेये अजंाभ ऩे (ळकीर) 
रामी शमात - आमे, कझा रे चरी - चरे (झौक) 
ईब्न-ए-भरयमभ शुआ कये कोई (गारीफ) 
उझ्र आने भे बी शै (दाग) 
ईश्क भे घैयत-ए-जजफात ने योने ना हदमा (पाकीय) 
भेये चेशयेवे गभ आश्काया नशी (पना कानऩुयी) 
उनकी फेरुखी भे बी इल्तेपात ळाभीर शै (आभीय) 
लो जो शभभे-तुभभे कयाय था (भोभीन) 
 
बालनेने ओथफंरेल्मा आलाजातीर ततची अत्मुत्कृष्ट गामनळैरी राखो यतवकांना आस्लाद आणण आनंद 



घेण्मावाठी भागे ठेऊन ती गेरी. ठुभयी तवंच गजर ह्या दोन्शी गामनप्रकायांत ततच्मा लयचढ तय वोडाच 
ऩण ततच्मा फयोफयीने गाणाये ऩण ळोधनू वाऩडणाय नाशीत. आलाजाचा चढ, तरफ्पुझ, ठेशयाल, नव्शे 
ततच ंरृदमच ततच्मा गळ्मातून व्मक्त शोत अवे. ततच ंगाणं अलणन्ीमच आशे. 
 
आमुष्मात फयेच लेऱा ती द:ुखीकष्टी अळीच याहशरी आणण ततने ते दाखलूनशी हदरं. ततरा ऩटकन यडू 
मेत अवे. मळस्ली भैहपरी, गाण्मांच्मा कामक््रभांनंतयशी ती अळीच लागत अवे ल ततच्मा खोरलय दडरेल्मा 
जखभा उघड शोत अवत. देलाने ततरा दोन शातांनी बयबरून हदरं आणण फशुधा द:ुखशी त्माच प्रभाणात 
हदरं. ऩयंतु कधी कधी अव ंभनात मेत ंकी फेगभ अख्तयरा द:ुख हकंला बालनावललळता शे दोन्शी कभी 
प्रभाणात हदरं अवतं तय ती गामनषेत्रातीर एक अरौहकक अव ंव्मवक्तभत्ल घडू ळकरी अवती का ? 
ळंका लाटते ... 
 
हद. ३० ऑक्टोफय १९७४ योजी अशभदाफाद मेथे फेगभ अख्तय मांचे रृदमवलकायाच्मा धक्क्माने तनधन 
झारे. 
 
- 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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